
Założenia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 
dla Regionu wodnego Warty 



Ryzyko powodziowe oznacza kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia 
powodzi i związanych z powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla 
zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej. 

Zasięg powodzi (stopień zagrożenia) 

Stan zagospodarowania obszaru zagrożonego (ekspozycja) 

Podatność elementów zagospodarowania na zagrożenie (wrażliwość) 

Zdolność przeciwdziałania zagrożeniu i likwidacji skutków powodzi (wrażliwość) 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

POWODZIOWYM 

OGRANICZANIE RYZYKA POWODZIOWEGO 

W planach zarządzania ryzykiem powodziowym szczególny nacisk powinno się 
położyć na zapobieganie, ochronę i przygotowanie 

DYREKTYWA 2007/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
z dnia 23 października 2007 r. 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 



Ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków związanych z 
powodzią, zwłaszcza dla zdrowia i życia człowieka, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego, działalności gospodarczej i dla infrastruktury 

CELE DYREKTYWY 

POWODZOWEJ 

wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) 
 
 

mapy zagrożenia powodziowego (MZP) 
mapy ryzyka powodziowego (MRP) 

 
 

plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) 
 

 

22 grudnia 2011 r. 

22 grudnia 2013 r. 

22 grudnia 2015 r. 

Koordynacja na poziomie dorzecza 

22 grudnia 2018 r. 

22 grudnia 2019 r. 

22 grudnia 2021 r. 

CO 6 LAT 

PRZEGLĄD AKTUALIZACJA 



WORP 

12 680 km rzek  
(II cykl planistyczny) 

14 481 km rzek  
(I cyklu planistyczny) 

39 805 km rzek 
analizowane 

Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

Mapa znaczących powodzi historycznych 

Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne 

Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego 



MZP i MRP 

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) 

niskie prawdopodobieństwo powodzi lub scenariusze zdarzeń ekstremalnych 

średnie prawdopodobieństwo powodzi (częstotliwość występowania ≥ 100 lat); 

wysokie prawdopodobieństwo powodzi, w odpowiednich przypadkach 

zasięg powodzi 

głębokości wody lub, w odpowiednich przypadkach, poziomy zwierciadła wody 

instalacje, o których mowa w załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 
24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (1), które mogłyby spowodować przypadkowe 
zanieczyszczenie w przypadku powodzi oraz potencjalnie dotknięte powodzią 
obszary chronione określone w załączniku IV pkt 1 ppkt (i), (iii) i (v) do 
dyrektywy 2000/60/WE; 

inne informacje uważane przez państwo członkowskie za przydatne … 



MZP i MRP 

Mapy ryzyka powodziowego (MRP) 

niskie prawdopodobieństwo powodzi lub scenariusze zdarzeń ekstremalnych 

średnie prawdopodobieństwo powodzi (częstotliwość występowania ≥ 100 lat); 

wysokie prawdopodobieństwo powodzi, w odpowiednich przypadkach 

szacunkowa liczba mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią 

rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze potencjalnie 
dotkniętym powodzią 

instalacje, o których mowa w załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 
24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (1), które mogłyby spowodować przypadkowe 
zanieczyszczenie w przypadku powodzi oraz potencjalnie dotknięte powodzią 
obszary chronione określone w załączniku IV pkt 1 ppkt (i), (iii) i (v) do 
dyrektywy 2000/60/WE; 

inne informacje uważane przez państwo członkowskie za przydatne … 



MZP i MRP 

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa  
 i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw 

Wewnętrznych w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map 
ryzyka powodziowego 

z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 104) 

wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego 
oraz map ryzyka powodziowego 

skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego 
 



Mapy zagrożenia powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawach tematycznych 

MZP i MRP 

mapę zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody 

 

mapę zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody i 
kierunkami przepływu wody  

Mapy zagrożenia powodziowego wykonuje się oddzielnie dla każdego z 
obszarów zagrożenia powodziowego  

Mapę zagrożenia powodziowego, o której mowa w pkt 2, wykonuje się w 
przypadku wyznaczenia obszaru zagrożenia powodziowego za pomocą 
modelowania dwuwymiarowego dla terenów (inne, hybrydowe) 

miast 
wojewódzkich 

miast na prawach 

powiatu  
liczbie mieszkańców 
przekraczającej 100 tys.  



Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się prędkość przepływu 
i głębokości wody w postaci następujących przedziałów:  

MZP i MRP 

≤ 0,5 m3/s 

1,0 m3/s – 2,0 m3/s  

> 2,0 m3/s 

0,5 m3/s – 1,0 m3/s  

≤ 0,5 m 

2,0 m – 4,0 m 

> 4,0 m 

0,5 m – 2,0 m 



Mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawach tematycznych  

mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą zagrożenie dla ludności oraz 
potencjalne straty powodziowe 

mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą użytkowanie terenu oraz 
obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i 
gospodarczym  

Mapy ryzyka powodziowego wykonuje się oddzielnie dla każdego z 
obszarów zagrożenia powodziowego  

MZP i MRP 



MZP i MRP 

Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego uwzględnia się określenie 
na mapie specjalnym oznaczeniem:  

Szacunkowa liczba mieszkańców 

Budynki mieszkalne 

Obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym 

szpitale,  szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, centra handlowo-usługowe, 
policja, jednostki ochrony przeciwpożarowej, straż graniczna, domy opieki 
społecznej, zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze 

Wartość potencjalnych strat powodziowych 

Inne wymienione w rozporządzeniu 

Klasy użytkowania terenu 

Mieszkaniowe, przemysłowe, komunikacyjne, lasy, rekreacyjno-
wypoczynkowe, użytków rolnych, gruntów ornych, użytków zielonych, wód, 
pozostałych 

Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych 

Kąpieliska 

Formy ochrony przyrody Natura 2000, parki, rezerwaty 



Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego uwzględnia się określenie 
na mapie specjalnym oznaczeniem:  

Obszary i obiektu zabytkowe nieruchome 

Zbytki wpisane na listę dziedzictwa światowego 

Pomniki zagłady 

Skanseny i muzea 

Biblioteki - narodowy zasób biblioteczny 

Potencjalne ogniska zanieczyszczeń 

 oczyszczalnie ścieków, pompownie ścieków, składowiska opadów, cmentarze 

Archiwa 

Zakłady przemysłowych  

Inne wymienione w rozporządzeniu 

MZP i MRP 



Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego 
opracowuje się w oparciu o:  

MZP i MRP 

zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, 
dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju - PRG  

BDOT  

państwowy rejestr nazw geograficznych   

MPHP   

PESEL 

TERYT 

Bank HYDRO - PIG 

rejestr zbytków, form ochrony przyrody, mapy obszarów natura 2000 

inne 



NMT  

MZP i MRP 

Siatka 1m  

Dokładność: 
0,15 m 
0,3 m 



M-34-1-C-a-3 

P=10% 

P=1% 

P=0,2% 

MZP i MRP 

GŁĘBOKOŚĆ 

P=10% 

P=1% 

P=0,2% 

PRĘDKOŚĆ 

MRP MZP 

LUDNOŚĆ I STRATY UŻYTKOWANIE 

P=10% 

P=1% 

P=0,2% 

P=10% 

P=1% 

P=0,2% 

KIERUNKI 

MAMY CYFROWE, KATROGRAFICZNE TIFF I GEOTIFF 1:10 000  - ORTOFOTOMAPA 



MZP i MRP 
MZP wraz z głębokością wody 



MZP i MRP 

MZP wraz z prędkościami przepływu wody i kierunkami przepływu wody 



MZP i MRP 

MRP – Negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartość potencjalnych strat powodziowych 



MZP i MRP 

MRP – negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej 



art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2011 r. Nr 32 poz. 159), do dnia przekazania map zagrożenia powodziowego organom 
administracji samorządowej, przy sporządzaniu …, uwzględnia obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne. 

art. 88f ust. 5 ustawy Prawo wodne, przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego 
obszary stanowią podstawę do planowania i zagospodarowania przestrzennego na różnych 
poziomach. Granice obszarów zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 88d ust. 2, 
uwzględnia się w:  

•koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,  
•planie zagospodarowania przestrzennego województwa,  
•MPZP,  
•decyzji ICP, WZ  

PRZEKAZANIE MAP 

art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) na obszarach, dla których istnieje studium 
ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez dyrektora regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy 
zagrożenia powodziowego.  

Zgodnie z: 



Art. 88f ust. 7 ustawy Prawo wodne zmiany w wyżej wymienionych dokumentach 
muszą zostać wprowadzone w terminie 30 miesięcy od dnia przekazania, przez 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, MZP i MRP właściwym 
organom m.in. wojewodom, marszałkom województw, starostom oraz wójtom 
(burmistrzom, prezydentom miast) przyjmując, iż ów termin rozpoczyna swój bieg od 
dnia doręczenia, tj. daty wpływu map wraz z pismem do poszczególnych organów 
administracji.  

Art. 88f ust. 6 ustawy Prawo wodne nakazuje, aby od dnia przekazania map zagrożenia 
powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego, 
wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o 
warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, 
uwzględniały poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych 
obszarów.  

PRZEKAZANIE MAP 



PZRP SPIS TREŚCI 
1.Streszczenie w języku nietechnicznym 
2.Wprowadzenie 
3.Opis obszaru planowania 
4.Partnerzy procesu planowania i zasady udziału społecznego 
5.Podsumowanie WORP 
6.Ocena zagrożenia powodziowego 
7.Ocena ryzyka powodziowego 
8.Analiza obecnego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym 
9.Diagnoza problemów 
10.Cele zarządzania ryzykiem powodziowym 
11.Instrumenty wspomagające realizację działań 
12.Podsumowanie działań i ich priorytety 
13.Opis zakresu i sposobu koordynacji z Ramową Dyrektywą Wodną 
i innych dyrektyw środowiskowych 
14.Uwzględnienie zmian klimatu na ryzyko powodziowe 
15.Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

ZAŁĄCZNIKI 
1.Lista interesariuszy 
2.Katalog celów 
3.Działania 
4.Lista działań TR Nowe, OF, U, N 
5.Wstępna ocena ryzyka powodziowego 
6.Mapy zagrożenia powodziowego 
7.Mapy ryzyka powodziowego 
8.Materiały dokumentujące proces konsultacji i udziału społecznego 
9.Program działań dla planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
10.Mapy PZRP 
11.Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym 



Cel 1.1: Utrzymanie oraz zwiększanie 
istniejącej zdolności retencyjnej 
zlewni w regionie wodnym, 
Cel 1.2: Wyeliminowanie/ unikanie 
wzrostu zagospodarowania na 
obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią, 
Cel 1.3: Określenie warunków 
możliwego zagospodarowywania 
obszarów 
chronionych obwałowaniami, 
Cel 1.4: Unikanie wzrostu oraz 
określenie warunków 
zagospodarowania na 
obszarach o niskim (p=0,2%) 
prawdopodobieństwie wystąpienia 
powodzi. 

Cel 2.1: Ograniczanie istniejącego 
zagrożenia powodziowego, 
Cel 2.2: Ograniczanie istniejącego 
zagospodarowania, 
Cel 2.3: Ograniczanie wrażliwości 
obiektów i społeczności. 

Cel 3.1: Doskonalenie prognozowania i 
ostrzegania o zagrożeniach 
meteorologicznych i hydrologicznych, 
Cel 3.2: Doskonalenie skuteczności 
reagowania ludzi, firm i instytucji 
publicznych, 
Cel 3.3: Doskonalenie skuteczności 
odbudowy i powrotu do stanu sprzed 
powodzi, 
Cel 3.4: Wdrożenie i doskonalenie 
skuteczności analiz popowodziowych, 
Cel 3.5: Budowa instrumentów prawnych 
i finansowych zniechęcających lub 
skłaniających do określonych zachowań 
zwiększających bezpieczeństwo 
powodziowe, 
Cel 3.6: Budowa programów 
edukacyjnych poprawiających 
świadomość i wiedzę na temat źródeł 
zagrożenia powodziowego i ryzyka 
powodziowego. 

Katalog celów głównych i 

szczegółowych ZRP 

Cel 1 

Zahamowanie 

wzrostu ryzyka 

powodziowego 

Cel 2 

Obniżenie 

istniejącego ryzyka 

powodziowego 

Cel 3 

Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym 



• Zespól Zlewni Górnej Warty i Zlewni Liswarty bez Kocinki 
• Zespół  Zlewni Warty od Liswarty do Widawki i Zlewni Widawki 
• Zespół  Zlewni Warty od Widawki do Neru i Zlewni Neru 
• Zespół  Zlewni Warty od Neru do Prosny i Zlewni Warty od Prosny do Śremu 
• Zespół  Zlewni Prosny 
• Zespół Zlewni Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewni Obry 
• Zespół Zlewni Poznańskiego Dorzecza Warty i Zlewni Wełny 
• Zespół Zlewni Górnej Noteci 
• Zespól Zlewni Noteci Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i Zlewni Gwdy 
• Zespól Zlewni Noteci Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Zlewni Drawy i Zlewni Dolnej 

Warty 

Zlewnie Planistyczne 



Diagnoza problemów Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Poziom 

ryzyka 

Zintegrowane 

ryzyko 

powodziowe 

Zdrowie i 

życie ludzi 
Środowisko 

Dziedzictwo 

kulturowe 

Działalność 

gospodarcza 

5 1 2 0 2 1 

4 14 2 1 0 16 

3 32 23 1 5 38 

2 92 44 25 11 83 

1 117 185 229 238 118 

Obszary problemowe 



Problem - Identyfikacja 

Zbyt niska zdolność retencyjna regionu wodnego Warty dla skutecznego ograniczenia 
zagrożenia powodziowego. 

Zbyt intensywna zabudowa obszarów zagrożonych powodzią w regionie wodnym Warty. 

Zbyt intensywna zabudowa obszarów chronionych obwałowaniami w regionie wodnym 
Warty. 

Zwiększające się zagrożenie powodziowe w regionie wodnym Warty 

Brak rozwiniętej na odpowiednim poziomie osłony hydrologiczno-meteorologicznej 
zbiorników w regionie wodnym Warty służącej prognozowaniu i ostrzeganiu 
społeczeństwa przed nadchodzącym zagrożeniem, brak odpowiedniej sieci obserwacyjno-
pomiarowej w niektórych zlewniach. 

Problem zbyt małej świadomości ludzi, firm i instytucji publicznych na temat zagrożenia 
powodziowego oraz metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie przygotowania 
się do powodzi oraz na etapie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków 
powodzi. 

Brak potrzebnych instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub 
skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe 



Problem - Identyfikacja 

Cele zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

Cele i działania w zlewni 

PROBLEM IDENTYFIKACJA DZIAŁANIE 



Warianty planistyczne 

Diagnoza 
problemów  

Propozycje działań 
ZPZ  

Identyfikacja 
działań 

Cele główne i 
szczegółowe 

Weryfikacja i 
uzasadnienie celów 

Formułowanie i  ocena 
wariantów planistycznych 



Warianty planistyczne 

WARIANT ZEROWY 

WARIANT UTRZYMANIOWY 

WARIANT NIETECHNICZNY, NIETECHNICZNE WSPIERAJĄCE 

WARIANT TECHNICZNY R WARIANT TECHNICZNY OF 



Rekomendowany wariant planistyczny 

SUMA preferowanych działań dla obszarów problemowych  

Region Grupy działań 

Nakłady 

inwestycyjne 

[PLN] 

Warty 

Nietechniczne (N) – zakwalifikowane do wdrożenia jako komplementarne w stosunku do Technicznych (T)   1 359 240 000 

 

 1. Ochrona/zwiększanie retencji leśnej w zlewni / 2. Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach rolniczych /  3. Ochrona/ 

Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych / 9. Wykup gruntów i budynków / 18. Spowalnianie spływu powierzchniowego 

/ 19. Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów / 20. Odtwarzanie retencji dolin rzek / 30. Likwidacja /zmiana funkcji obiektów 

służących osobom o ograniczonej mobilności lub możliwości podejmowania decyzji /31. Likwidacja /zmiana funkcji obiektów 

zagrażających środowisku /32. Likwidacja /zmiana funkcji obiektów infrastrukturalnych /33. Likwidacja /zmiana funkcji pozostałych 

obiektów prywatnych i publicznych /34. Modernizacja konstrukcji istniejących budynków i budowa nowych o konstrukcjach 

odpornych na zalanie / 35. Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych/ 36. Trwałe zabezpieczenie terenu 

wokół budynków 

1 359 240 000 

Techniczne (T) 4 192 981 551 

·         Techniczne Rozwojowe Nowe (TR Nowe) 

20. Odtwarzanie retencji dolin rzek / 21. Budowa obiektów retencjonujących wodę / 22. Budowa i modernizacja wałów 

przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego / 23.  Budowa kanałów ulgi / 24. Regulacje oraz prace 

utrzymaniowe rzek i potoków / 25. Ochrona brzegów morskich przed erozją i powodzią od strony morza / 26. Budowa i odtwarzanie 

systemów melioracji / 27. Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu /29. Poprawa stanu technicznego 

istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej 

          

     2 154 702 200   

·         Odtworzenie Funkcjonalności (OF) 

 

22. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego / 24. Prace utrzymaniowe 

rzek i potoków / 29. Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowe 

     1 381 061 271     

·         Utrzymaniowe (U) 

22. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego / 24. Prace utrzymaniowe rzek i 

potoków / 26. Budowa i odtwarzanie systemów melioracji / 29. Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury 

przeciwpowodziowej / 70. Prowadzenie akcji lodołamania 

        657 218 080     

Instrumenty | Nietechniczne wspierające (Nwsp.) wg monitoringu 

efektu 



Lista działań nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2014-2023 

Nazwa działania Nr działania Zakres działania Koszt działań [zł] 

Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej w zlewni 1 
opracowanie szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia 

retencji leśnej 1 000 000 

Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach 

zurbanizowanych 
3 

opracowanie szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia 

retencji obszarów zurbanizowanych (indywidualnie dla miasta 

powyżej 50 tys. mieszkańców) 5 600 000 

Wykup gruntów i budynków 9 
sporządzenie wyceny i wykup gruntów i budynków w obszarze 

zagrożenia powodzią o p=1% 1 000 000 

Odtwarzanie retencji dolin rzek 20 

Opracowanie szczegółowej analizy efektywności i możliwości 

zwiększenia retencji dolinowej (rozsuwanie i likwidacja wałów 

przeciwpowodziowych) 

4 000 000 

Odtwarzanie retencji dolin rzek 20 
Opracowanie Programu renaturyzacji Doliny Konińsko-Pyzderskiej 

wzdłuż rzeki Warty na długości ok. 50 km 
2 500 000 

Odtwarzanie retencji dolin rzek 20 
Opracowanie Programu renaturyzacji doliny Noteci na odcinku od 

ujścia rzeki Łobżonka do ujścia rzeki Drawy na długości ok. 120 km 
2 500 000 

Usprawnienie osłony hydro-meteorologicznej  

zbiorników Poraj, Jeziorsko  i  J. Gopło-

Pakość. 

37, 38 

Usprawnienie osłony hydro-meteorologicznej  zbiorników Poraj, 

Jeziorsko i J. Gopło-Pakość poprzez rozwój sieci obserwacyjno-

pomiarowej w zlewniach zbiorników i doskonalenie prognoz 

hydrologicznych. 

10 500 000 



Prognoza pożądanych kosztów remontowych obiektów i budowli hydrotechnicznych 

Wariant utrzymaniowy 

•Budowle regulacyjne 

•Jazy 

•Kanały i cieki 

•Pompownie 

•Wały przeciwpowodziowe 

•Zbiorniki (PPOW) 

WZMiUW RZGW 

14 643 000 zł 4 151 250 zł 

Wartość początkowa 

ok. 3,4 mld zł 



Lista strategicznych inwestycji technicznych planowanych do realizacji w 
latach 2014-2023 

Zbiornik Poraj - modernizacja koryta rzeki Warty powyżej zbiornika 

Zbiornik Poraj - modernizacja obiektów hydrotechnicznych 

Zbiornik Jeziorsko – zwiększenie przepustowości wlotu do zbiornika 

Zbiornik Jeziorsko - modernizacja obiektów hydrotechnicznych 

Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie 

Budowa polderu Golina w powiecie konińskim 



Instrumenty zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

Instrumenty prawno-
finansowe 

Instrumenty 
analityczne 

Instrumenty 
informacyjne i 

edukacyjne 

•Finansowanie zarządzania ryzykiem powodziowym 
•Zasady gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego 
•Ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia powodzi 
•Kompensacja oddziaływań społecznych związanych z realizacją 
inwestycji przeciwpowodziowych 
•Aspekty realizacji i utrzymania infrastruktury przeciwpowodziowej 

•System gromadzenia i archiwizacji danych o 
przebiegu zagrożeń/wystąpieniu powodzi 
•System gromadzenia danych o szkodach i 
stratach powodziowych 



Dziękuję za uwagę 


