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Problematyka ochrony przeciwpowodziowej w miejscowych planach zagospodarowania
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Rejestracja uczestników
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Przywitanie uczestników i otwarcie Seminarium
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„Ochrona przeciwpowodziowa – w obszarach zagrożenia powodziowego (obszary szczególnego
zagrożenia powodzią)
1) Obszary wymagające ochrony przed zalaniem, obszary służące przepuszczeniu wód
powodziowych stanowiące obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią – studia ochrony
przeciwpowodziowej dla odcinków rzek, dla których nie wykonano map zagrożenia
powodziowego w I cyklu planistycznym,
2) Studia ochrony przeciwpowodziowej dla odcinków rzek, dla których wykonano mapy
zagrożenia powodziowego w I cyklu planistycznym.”
mgr inż. arch. Anna Markert
mgr inż. arch. Magdalena Wrzesień
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Ochrona przeciwpowodziowa – w obszarach ryzyka powodziowego (obszary międzywala i tereny
narażone na zalanie).
1) Obszar potencjalnego zagrożenia powodzią dla których nie wykonano map zagrożenia
powodziowego w I cyklu planistycznym
2) Obszary narażone na zalanie, dla których wykonano mapy zagrożenia powodziowego w I
cyklu planistycznym.
dr inż. Mirosław Gajdak
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Pytania do prelegentów i ich odpowiedzi
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Przerwa
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Ograniczenie zagrożenia powodziowego – działania inwestycyjne i nie inwestycyjne w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej (kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub
terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów
ulgi).
mgr inż. Barbara Cabala
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Wybrane problemy planistyczne, w tym dotyczące ochrony przed powodzią, w praktyce organu
nadzoru Wojewody Mazowieckiego.
Przedstawiciel Wydziału Prawnego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
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Pytania do prelegentów i ich odpowiedzi
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Zakaz zabudowy w kontekście art. 88l Prawa Wodnego.
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dr Jacek Jaworski
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Realizacja zabudowy, w tym uzyskiwanie pozwoleń na budowę, na terenach zagrożonych powodzią.
mgr inż. arch. Maria Szwałko
Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
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Pytania do prelegentów, ich odpowiedzi oraz dyskusja
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Zakończenie Seminarium
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