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Ruszyła rejestracja na ogólnopolską konferencję
podsumowującą przygotowanie projektów llaPGW oraz aPZRP,
17-18 listopada, w formule online

Newsletter nr 22, listopad 2021
Do 15 listopada trwa rejestracja na ogólnopolską konferencję podsumowującą przy
gotowanie projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (l laPGW)
i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP).
To jedne z najważniejszych planistycznych dokumentów systematyzujących gospo
darkę wodną w Polsce. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią konferencja
zorganizowana będzie w trybie online.
Podczas dwudniowej konferencji omówione zostaną wyniki konsultacji społecznych i kluczowe działania za
planowane w ramach obu projektów planistycznych. Dodatkową atrakcją będą bloki tematyczne z interak
tywną dyskusją panelową, dzięki którym zarejestrowani użytkownicy wezmą aktywny udział w debacie z
ekspertami, co uatrakcyjni formułę wydarzenia i pozwoli na wymianę spostrzeżeń.
W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział-do wyboru-w panelu pn. ,,Działania re
naturyzacyjne i udrażnianie barier migracyjnych" (llaPGW) lub „Działania techniczne i nietechniczne w za
rządzaniu ryzykiem powodziowym" (aPZRP). W drugim dniu, w panelu pn. ,,Derogacje - odstępstwa z art.
4.4, 4.5 i 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej" (llaPGW) lub „ Znaczenie analiz ekonomicznych i wariantowania
w procesie planistycznym i procesie inwestycyjnym" (aPZRP). W trakcie rejestracji na wydarzenie prosimy
o zaznaczenie, w których panelach chcą Państwo wziąć udział.

Formularz do rejestracji na konferencję oraz agendę spotkania znajdą Państwo na stronie:

https://apgw.gov.pl/pl/konferencja-podsumowujaca-konsultacje-spoleczne

Aktualizowane po raz drugi plany gospodarowania wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji
kształtujących stan polskich zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości
(www.apgw.gov.pl). Skoordynowane z nimi, uaktualniane po raz pierwszy plany zarządzania ryzykiem po
wodziowym mają na celu poprawę bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka powodziowego na zagrożonych
terenach (www.stoppowodzi.pl).
Zapraszamy do rejestracji i aktywnego udziału w konferencji!
Projekt „Opracowanie li aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi
stanowiącymi podstawę do ich opracowania" (Nr Projektu: PO/S.02.01.00-00-0016/16) współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji na temat llaPGW, kliknij tutaj.
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