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Podsumowanie pierwszej części spotkaniaPodsumowanie pierwszej części spotkania  
  
  1) Rozwiązania urbanistyczne i planistyczne a bezpieczeństwo 

powodziowe (PZP) 

2) Rzeki górskie – tarliska, rozwiązania techniczne (Czarny 

Dunajec; dobre praktyki) 

3) Prawna kwalifikacja prac – czy dążymy do tego, by trzymać 

się podziału na rzeki naturalne, przekształcone i sztuczne? 

(m in. casus rz. Supraśl) 

4) Dlaczego potrzeby „innych” użytkowników wody nie są 

uwzględniane w działaniach inwestycyjnych (Biała 

Tarnowska) 

5) Konflikty na obszarach chronionych – rolnicy a ochrona wód 

– kopanie rowów, dopłaty, ekonomia (Dolina Biebrzy) 

6) Hydromorfologia ważniejsza od czystości 

7) Czy wszystkie prace utrzymaniowe są potrzebne? (Polska) 

8) Przykłady dobrych praktyk dla hydrotechników i przyrodników 

(Platforma Wodna) 

 



Złote myśliZłote myśli  
  
  

Działania zmierzające do poprawy stanu rzeki. 



OchronaOchrona  wód a nie użytkowaniewód a nie użytkowanie  
  
  

1) Czy cel działań „utrzymaniowych” jest 

rozumiany tak samo przez wszystkich? 

 

2) Interpretacja prawna – czy rzeczywiście 

daje podstawy do ochrony wód? 

 

3) Edukacja – percepcja rzeki (zła, 

nieuregulowana, zamulona, podwójne dno, 

elektrownie, wiry) 

 

4) Działania lokalne - najskuteczniejsze 

 



  
  
   

 

 

1. Cel działań 

Urbanistyka – czy jest sens lokalizowania w PZP i 

Studiach Uwarunkowań… ? 

 

Rolnictwo – czy ingerencja w ciek jest uwarunkowana 

ekonomicznie? 

 

Bezpieczeństwo powodziowe – czy zaplanowane 

działania pozwolą na ograniczenie ryzyka 

powodziowego? 

 

Czy zmierzamy do poprawy stanu (potencjału) 

ekologicznego wód? 

 

Zlewnia? Czy pomoc gatunkom typu łosoś/troć ma 

sens? 



  
  
   

 

 

2. Interpretacja prawna 

Ramowa Dyrektywa Wodna – czy rzeczywiście ją 

wdrażamy? 

 

Stanowisko GDOŚ/RDOŚ? 

 

Specustawy? 

 

Prawo wodne/RDW/HD/BD 

 

 



  
  
   

 

 

3. Edukacja/PR 

1. Edukacja „niespecjalistów” – opinia publiczna 

- Projekty i kampanie społeczne 

 

2. Edukacja hydrotechników 

- Pokazanie innych celów działań 

 

3. Edukacja przyrodników 

- Pokazanie potrzeb interesariuszy 



  
  
   

 

 

4. Działania lokalne 

Dobre praktyki dla innych + skuteczność 

Urbanistyka – czy jest sens lokalizowania w PZP i 

Studiach Uwarunkowań obszarów pod zabudowę 

mieszkaniową na obszarach zalewowych? 

 

Inna charakterystyka problemów rzek górskich i 

nizinnych  

1) Ab Ovo – Raba - Tarliska 

2) Czarny Dunajec 

3) „Watch-dog” – Polska? Powiat? Województwo? 

4) „Ja Wisła” 

5) Podlasie – „Nasza Natura” – „współpraca” z WZMiUW 

 

 

 



ECRR w PolsceECRR w Polsce  

1 - Wolnomyślenie  

 

2 - Grupa docelowa – wszyscy 

 

3 - Forum dyskusyjne 

 



ECRR w PolsceECRR w Polsce  

Plan spotkania – „inni” niż przyrodnicy 

 

Kolejne spotkanie ECRR – z kim? Czy jest sens? 

 

W jakim kierunku idziemy? 

 

Gdzie kolejne spotkanie? 

 

Sprawozdanie z tego spotkania – „Gospodarka Wodna” 

„Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” 

 

Peer reviewed journal? 

 

 



Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę  


