Podejście do budowy
wariantów planistycznych

Listy działań

• Podejście metodyczne
do budowy list działań

METODYKA BUDOWANIA LISTY DZIAŁAŃ
Nowe podejście do analiz w PZRP w II cyklu planistycznym
Działania zgłoszone i działania ujęte w
dokumentach planistycznych
Działania
techniczne

Identyfikacja nowego zagrożenia i
ryzyka powodziowego

POTENCJALNE DZIAŁANIA W
OBSZARACH PROBLEMOWYCH

Działania
nietechniczne

ANALIZY W
OBSZARACH
PROBLEMOWYCH

Warianty planistyczne

CBA wariantów w obszarach
problemowych

PZRP
MCA wariantów w obszarach
problemowych

Warianty nieoptymalne

Wariant optymalny =
rekomendacja

Priorytetyzacja

Lista działań
rekomendowanych
do realizacji w PZRP
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METODYKA BUDOWANIA LISTY DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA 
LISTA
"A"

LISTA
"B"

LISTA "C"

LISTA
"D"

Identyfikacja w oparciu o wstępną listę działań

• Przegląd i weryfikacja listy działań w I cyklu PZRP
• Przegląd i weryfikacja listy działań Programu Planowanych
Inwestycji w Gospodarce Wodnej PGW WP (PPI)
• Przegląd i weryfikacja listy działań innych dokumentów
planistycznych w gospodarce wodnej
•Lista działań zgłoszonych w wyniku ankietyzacji innych niż Wody Polskie
podmiotów odpowiedzialnych za elementy zarządzania ryzykiem powodziowym

"A"+"B"+"C"+
"D"

• WSTĘPNA
LISTA DZIAŁAŃ

LISTA „E”



Lista działań sformułowana przez Wykonawcę aPZRP w przypadku
niewystarczającej
listy
działań
do
sformułowania
wariantów
planistycznych,



Działania nie były wskazywane we wcześniejszych listach,



Lista uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego,

4/

Lista działań „D”

• Ankietyzacja
interesariuszy

ANKIETYZACJA

CEL:
Uzyskanie informacji
o działaniach podejmowanych
oraz planowanych przez podmioty
inne niż Wody Polskie,
a również realizujące inwestycje
związane z zarządzaniem
ryzykiem powodziowym.

„Lista D”

Przestrzenna baza danych
wyników ankietyzacji

Ankietyzacja
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ANKIETYZACJA

• Zebranie informacji na temat
działań podejmowanych
przez jednostki
administracyjne (inne niż
Wody Polskie) w okresie
obowiązywania I cyklu PZRP
• Działania zawarte w PZRP
– pyt.1
• Działania niezawarte z
PZRP - pyt.2
MONITORING I CYKLU PZRP

• Zebranie informacji
na temat
niepodjętych
działań w okresie
obowiązywania I
cyklu PZRP a
•
wskazanych do
realizacji
• Ustalenie powodu
niepodjęcia działań
– pyt.1 i 2
MONITORING I CYKLU PZRP

Zebranie informacji
na temat
planowanych
działań w okresie
obowiązywania II
cyklu PZRP - pyt.3
II CYKL PZRP
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ANKIETYZACJA
Dystrybucja ankiety

Geoankieta online

Wersje papierowe

.
.
.
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Listy działań

• Weryfikacja list działań

METODYKA BUDOWANIA LISTY DZIAŁAŃ

S.M.A.R.T
Weryfikacja wstępnej
listy działań

S.M.A.R.T.
•LISTA "A"
•LISTA "B"
•LISTA "C"
•LISTA "D"

• S. - Specific
• M. - Measurable
• A. - Achievable
• R. - Relevant
• T. - Time-bound

WSTĘPNA
LISTA DZIAŁAŃ

•Atrybuty bazy GIS
•Przypisane obszary
problemowe
•Listy scalone do
poziomu dorzeczy

BAZOWA LISTA
DZIAŁAŃ

S. Skonkretyzowane (Specific) – działanie zawiera odpowiedź na pytania: co się chce osiągnąć i gdzie,
jaki jest powód realizacji działania, kto to zrobi.

T. Mierzalne (Measurable) – działanie ma przypisane efekty jakie przyniesie po wdrożeniu oraz miary
kontroli osiągania tych efektów.

A. Osiągalne (Achievable) – działanie ma odpowiednie środki finansowe i możliwości prawne do
realizacji, a otoczenie społeczne pozwala na jego realizację.

B. Istotne (Relevant) – działanie jest adekwatne i ważne dla realizacji celu jaki założono osiągnąć.
C. Określone w czasie (Time-bound) – działanie ma określone ramy czasowe realizacji tj. musi mieć
harmonogram wdrożenia (osiągnięcia celu), dla którego został opracowany.
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Warianty planistyczne

• Podejście metodyczne
do budowy i analizy
wariantów

WARIANTY PLANISTYCZNE

Wariant planistyczny, to zestaw niezależnych lub powiązanych ze sobą
działań, prowadzących do osiągnięcia wskazanych celów.
Dla obszarów problemowych definiowane są warianty planistyczne
(w oparciu o zadania z listy bazowej i z listy uzupełniającej „E”)

Minimalny zakres wariantów planistycznych:
W0 Wariant „zerowy” uwzględnia istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej na koniec roku
2019 (zgodnie z aMZP i aMRP)

W1

Wariant „miękki” mieszany (działania nietechniczne i techniczne) uwzględnia realizację
działań nie oddziałujących negatywnie na warunki hydromorfologiczne lub poprawiających
warunki hydromorfologiczne (np. przebudowa istniejących obwałowań, zwiększanie rozstawu
obwałowań, wykonanie kanałów ulgi, wykonanie polderów i suchych zbiorników retencyjnych)

W2 Wariant „twardy” mieszany (działania nietechniczne i techniczne) uwzględnia również

działania mogące negatywnie oddziaływać na warunki hydromorfologiczne (np. wykonanie
wielozadaniowych zbiorników retencyjnych, stopni wodnych oraz nowych odcinków
obwałowań)
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WARIANTY PLANISTYCZNE
WARIANTY
PLANISTYCZNE

MODELOWANIE
HYDRAULICZNE

?
W1

W2

W3

Oceniane są
warianty,
nie pojedyncze
działania

WARIANT
OPTYMALNY

ANALIZY EKONOMICZNE
(MCA, CBA)

STREFY ZALEWU
(p=10%, p=1%, p=0,2%)

ANALIZY GIS
(UNIKNIĘTE STRATY)
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WARIANTY PLANISTYCZNE

Warianty planistyczne

 Przeciwstawne

W1

Zwiększenie zalesienia, rozstaw wałów, przesiedlenia

W2

W1 + Budowa wałów, budowa kanału ulgi

W3

W1 + Budowa zbiornika, budowa polderu

Warianty planistyczne

 Rozbudowywane

W1

Zwiększenie zalesienia, rozstaw wałów, przesiedlenia

W2

W1 + Budowa wałów, budowa kanału ulgi

W3

W1+W2+ Budowa zbiornika, budowa polderu
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WARIANTY PLANISTYCZNE

Przykład wariantu optymalnego:
1. Zalesianie
2. Rozstaw wałów

3. Budowa kanału ulgi
4. Przebudowa koryta
5. Zamknięcia mobilne

6. Budowa polderu

Obszar problemowy

PAKIET
DZIAŁAŃ
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Warianty planistyczne

• Priorytetyzacja

USTALENIE PRIORYTETÓW DLA DZIAŁAŃ

Kryteria i wagi dla działań w obszarze problemowym
1. Stan zaawansowania działania
•
•
•
•
•

Brak dokumentacji
Jest koncepcja techniczna
Jest decyzja środowiskowa
Jest pozwolenie na budowę
W trakcie robót budowlanych

2. Zapewnienie finansowania
•
•

Planuje się pozyskać finansowanie
Posiada potwierdzone finansowanie

3. Rodzaj działania
•
•
•

Techniczne
Mieszane
Nietechniczne

4. Charakter działania
•
•

Ochrona czynna
Ochrona bierna

–
–
–
–
–

ocena:
ocena:
ocena:
ocena:
ocena:

0
1
2
3
6

K1 = 30%

– ocena: 0
– ocena: 1

K2 = 30%

– ocena: 0
– ocena: 1
– ocena: 2

K3 = 20%

– ocena: 1
– ocena: 0

K4 = 20%
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USTALENIE PRIORYTETÓW DLA DZIAŁAŃ
Priorytety działań w obszarze dorzecza/regionu wodnego będą ustalane
dla pakietów działań tworzących optymalny wariant planistyczny
Zagrożenia w zlewni należy eliminować stopniowo z kierunku od źródeł do ujścia,
tak by wykluczyć transfer ryzyka na obszary problemowe położone poniżej
RETETENCJA NATURALNA  OCHRONA CZYNNA  OCHRONA BIERNA

Kryteria i wagi
1. Transfer ryzyka – tak, nie

K1 = 30%

2. Efektywność – wskaźnik B/C z analizy CBA

K2 = 50%

3. Zapewnienie finansowania – tak, nie

K3 = 20%
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USTALENIE PRIORYTETÓW DLA DZIAŁAŃ

Skala określania priorytetów dla działań aPZRP (5 stopniowa skala):
1. NISKI
2. UMIARKOWANY

3. WYSOKI
4. BARDZO WYSOKI
5. BEZZWŁOCZNY
Przedziały skali poszczególnych priorytetów określone zostaną na bazie
wyników rankingu oceny rekomendowanych inwestycji w skali dorzecza.
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Dziękuję za uwagę
mgr inż. Borys Bednarek
Ekspert ds. wariantów planistycznych,
Kierownik RW Środkowej Odry i RW
Metuje, Sweco
borys.bednarek@sweco.pl

