Ponad tysiąc użytkowników uczestniczyło
w konferencji podsu mowującej prace nad
projektami llaPGW i aPZRP
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17 i 18 listopada w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca
przygotowanie dwóch kluczowych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną
w Polsce. Dzięki formule hybrydowej wzięło w niej udział blisko tysiąc osób, w tym
przedstawiciele administracji różnych szczebli, instytucji centralnych, organizacji
pozarządowych i społeczności lokalnych.
Konferencja stanowiła podsumowanie procesu konsultacyjnego drugiej aktualizacji planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (llaPGW) oraz pierwszej aktualizacji planów
zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Podczas dwudniowej konferencji eksperci
odpowiedzialni za przygotowanie projektów llaPGW oraz aPZRP zaprezentowali, jak te dokumenty
planistyczne zmieniły się po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych
i przedstawili wyniki konsultacji prognoz oddziaływania na środowisko. Więcej informacji na stronie:
https://apgw.gov.pl/pl/news/show/439.
Dla uatrakcyjnienia przekazu oraz zaangażowania uczestników, każdego dnia, były prowadzone
panele dyskusyjne, poświęcone zagadnieniom związanym z llaPWG i aPZRP, w których łącznie wzięły
udział 764 osoby! Prezentacje ekspertów z paneli znajdują się tutaj.

lI aktualizacja planów gospodarowania wodami

na obszarach dorzeczy

Ogromne zainteresowanie społeczeństwa w procesie konsultacji pokazało, że bezpieczeństwo
powodziowe oraz zapewnienie dobrej jakości i ilości wód to kluczowe wyzwania
w gospodarce wodnej. Koszt zaplanowanych w obydwu dokumentach działań wyceniono na ok.
74 mld zł. Więcej informacji: https://apgw.gov.pl/pl/news/show/438.
Ogólnopolska konferencja podsumowująca przygotowanie
projektów llaPGW oraz aPZRP
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Projekt "Opracowanie lI aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami
planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania" (Nr Projektu: POIS.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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