Kolejne posiedzenie Grupy Planistycznej Regionu
Wodnego Warty
2014-11-13

12 września 2014 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizował posiedzenie Grupy
Planistycznej Regionu Wodnego Warty. W spotkaniu uczestniczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wielkopolskim - Jan Rydzanicz, który jest członkiem Grupy Planistycznej.
Podczas spotkania członkowie zespołu oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją na temat obszarów
problemowych Regionu Wodnego Warty. Przedmiotem spotkania Grupy Planistycznej był raport zakończenia
realizacji zadań w zakresie identyﬁkacji obszarów szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i
ryzyka powodziowego. Przedstawiono analizę rozkładu przestrzennego zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz
nadane priorytety celom i działaniom. Zaproponowano działania techniczne i nietechniczne wraz z wariantami
planistycznymi oraz przedstawiono instrumenty wspierające zarządzanie ryzykiem.
W celu wdrożenia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, niezbędne są odpowiednie instrumenty i
narzędzia. Do instrumentów zalicza się: instrumenty prawno-ﬁnansowe, analityczne, informacyjne i
edukacyjne, kompensacji oddziaływań na środowisko naturalne.
Łącznie w Regionie Wodnym Warty zidentyﬁkowano ponad 180 planowanych inwestycji o istotnym znaczeniu dla redukcji ryzyka powodziowego. Obejmują one działania techniczne i
nietechniczne. Dla wszystkich działań technicznych zostały zidentyﬁkowane alternatywy. Działania zostaną pogrupowane w warianty planistyczne i na podstawie analiz ekonomicznych i
wielokryterialnej zostaną wytypowane warianty rekomendowane do realizacji.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) wykonuje się dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły, w tym regionu wodnego Warty, z uwzględnieniem obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, bazując na przygotowanych dla tych obszarów mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym stanowią podstawowy dokument planistyczny mający na celu integrację działań instytucji związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym.
Powstają w uzgodnieniu pomiędzy różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działania: gospodarkę wodną, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo ludzi –
reagowanie kryzysowe, dziedzictwo kulturowe, obszary chronione itp. Zgodnie z Dyrektywą Powodziową, nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym procesu
planowania jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Ponadto istotne
jest zapewnienie, że cele planów zarządzania ryzykiem powodziowym będą uwzględnione w innych planach np. z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego itd.
W planach zarządzania ryzykiem powodziowym zostaną zawarte takie instrumenty i działania, które w najlepszy sposób pozwolą osiągnąć cele Dyrektywy Powodziowej w powiązaniu z
osiągnięciem celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Powodziowej.
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