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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
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Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej
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piętrzenie jezior zbiorniki sztuczne stawy rybne
samodzielne budowle piętrzące 

i ujęcia wód na ciekach
II. EFEKTY RZECZOWE

0

  - PGW Wody Polskie

  z tego:

  - Lasy Państwowe

  - samorządy

  - fundusze strukturalne UE

  - inne

** Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej

Urząd gminy
Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

I. ŚRODKI FINANSOWE

Powierzchnia zalewu

Przyrost pojemności 

zmagazynowanej wody

Przewidywana powierzchnia nawodnień

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

piętrzenie jezior zbiorniki sztuczne stawy rybne inne

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

     i Gospodarki Wodnej

  - Wojewódzki Fundusz Ochrony 

    Środowiska i Gospodarki Wodnej

tys. zł
  - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

    Rolnictwa

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza

inne



Objaśnienie do sprawozdania MGM-RW 

Bazą do wypełniania druku sprawozdawczego jest roczny spis zadań inwestycyjnych, prowadzony przez 

jednostki samorządów terytorialnych, Lasy Państwowe i PGW Wody Polskie oraz protokoły odbioru 

poszczególnych obiektów – zadań inwestycyjnych. 

W przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych na obszarze dwóch lub więcej województw 

inwestor wypełnia arkusz(e) dla województw(a) na terenie którego/których zostały zrealizowane 

zadania, celem przekazania sprawozdawania i zakresu wykonanych zadań w podziale 

administracyjnym kraju. 

CZĘŚĆ I: ŚRODKI FINANSOWE OGÓŁEM 

Poszczególne obiekty małej retencji mogą być finansowane z jednego lub z kilku źródeł jednocześnie. 

Sprawozdanie obejmuje całość środków finansowych wydanych w roku sprawozdawczym, 

wydzielonych w budżecie rocznym, wieloletnim lub przyznawanych przez fundusze celowe. 

Wiersze 2 – 9 są wypełniane stosownie do pochodzenia źródeł finansowych dla poszczególnych 

rodzajów obiektów małej retencji. 

CZĘŚĆ II: EFEKTY RZECZOWE 

Kolumny 1, 3, 5, 7, 9, 11 obejmują tylko obiekty wykonane i oddane do użytku w roku 

sprawozdawczym. 

Kolumny 2, 4, 6, 8, 10, 12  obejmują wszystkie istniejące i funkcjonujące obiekty (wykonane do roku 

sprawozdawczego + w roku sprawozdawczym). 

1. Piętrzenie jezior – dotyczy budowy nowych lub odbudowy istniejących urządzeń służących 

do regulowania poziomu wody w jeziorach. Zespół urządzeń do magazynowania dodatkowej warstwy 

wody w danym jeziorze należy traktować jako jeden obiekt. 

2. Zbiorniki sztuczne – dotyczy budowy nowych lub odbudowy istniejących zbiorników wodnych  

o pojemności do 5 mln m³ wody  zlokalizowanych na ciekach.  

3. Stawy rybne – dotyczy budowy nowych lub przebudowy istniejących stawów rybnych, w celu 

zgromadzenia większej ilości wody oraz poprawy warunków hodowli ryb. Jako obiekt należy 

przyjmować, w przypadku budowy lub odbudowy stawów gospodarstwa rybackiego, cały zespół 

akwenów objętych jednym zadaniem inwestycyjnym, w przypadku zaś pojedynczego stawu – zespół 

urządzeń poprawiających warunki użytkowania tego akwenu. Przy budowie nowych stawów podaje 

się całkowitą pojemność i powierzchnię lustra wody, a przy modernizacji i odbudowie – tylko przyrost 

powierzchni lustra wody i przyrost objętości wody. 

4. Samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody – należy ujmować pojedyncze, samodzielne, 

punktowe budowle piętrzące i ujęcia wód na ciekach, odprowadzalnikach i doprowadzalnikach.  

5. Inne – dotyczy budowli piętrzących lub transportujących wodę, nie wymienionych wcześniej. 

 



CZĘŚĆ III: KOSZT JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW ODDANYCH DO UŻYTKU 

1. Wiersz 15 wypełnia się dla jezior, zbiorników i stawów rybnych oraz inne (kolumny 1 – suma 3,5,7,11) 

podając koszt jednostkowy 1 m³ pozyskanej wody, dzieląc  całkowity koszt budowy przez pojemność 

wody. 

2. Wiersz 16 wypełnia się dla budowli piętrzących i ujęć wód oraz inne (kolumny 9, 11), podając  

całkowity koszt budowy.  

 

Obowiązek sporządzania sprawozdania mają: 

1) Urzędy gmin i przekazania ich do PGW Wody Polskie w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku 

za rok poprzedni. 

2) PGW Wody Polskie i przekazania ich do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w terminie  do dnia 29 marca 2020 roku za rok poprzedni. 

3) Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i przekazania do GUS do dnia  

17 maja 2020 roku za rok poprzedni. 

 

 

 

 


