
 

 

 
 

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich 

„Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka 

powodziowego od strony morza 

w tym morskich wód wewnętrznych we 

właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni
 

Celem projektu jest opracowanie map, stanowiących 

podstawę oceny ryzyka powodziowego i prowadzenia 

racjonalnego  planowania przestrzennego 

obszarach zagrożonych powodzią, aby ograniczyć 

negatywne konsekwencje powodzi dla zdrowia i życia 

ludzi, środowisk

i działalności gospodarczej.
 

Dofinansowanie projektu z UE:
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