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Projekt Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030
- uwagi PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku
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20

4.

31

5.

37

Lp.

Treść uwagi

Uzasadnienie

Rozdział: Przestrzeń i infrastruktura proponuje się uzupełnić opis gospodarki
wodno-ściekowej o informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę m.in. o:
źródło zaopatrzenia w wodę (wody podziemne/wody powierzchniowe),
wielkość zasobów jakość wody oraz odsetek mieszkańców korzystających z
sieci wodociągowej oraz stopień skanalizowania.
Rozdział: Przestrzeń i infrastruktura proponuje się uzupełnić opis gospodarki
wodno-ściekowej o informacje dotyczące aglomeracji Czersk.

Rozdział nie zawiera podstawowych informacji dotyczących
wód.

Proponuje się dodać zadanie dotyczące przeprowadzania szkoleń z Programu
działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu, ustanowionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 243) oraz ze zbioru zaleceń dobrej praktyki
rolniczej 2019.
Rozdział: Ustalenia i rekomendacje polityki przestrzennej, należy uzupełnić o
informacje o występujących na terenie gminy obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią oraz obowiązujących na nich ograniczeniach
w zagospodarowaniu, wynikających z obowiązującej ustawy Prawo wodne.

Dla celu strategicznego 3 nie wyznaczono działania
dotyczącego prowadzenia szkoleń dotyczących
gospodarowania nawozami.
Tereny gminy użytkowane są rolniczo, stąd szczególnie ważne
jest przestrzeganie zasad dotyczących gospodarowania
nawozami.
Art. 166 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo wodne.

Proponuje się zamieścić ogólne informacje o Planie gospodarowania wodami,
który jest podstawowym dokumentem planistycznym gospodarki wodnej
według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz o Planie Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym. Gmina Czersk znajduje się w regionie wodnym
Dolnej Wisły, na którym obowiązuje Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły opublikowany Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 oraz Plan Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły opublikowany Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1841.
Należy mieć również na uwadze, iż obecnie przygotowywany jest projekt II

Strategia nie zawiera informacji na temat Planu
gospodarowania wodami oraz Planu Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym, które są podstawowymi dokumentami
planistycznymi w gospodarce wodnej.

Stanowią one istotne informacje dotyczące stanu gospodarki
ściekowej w gminie.
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aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz
projekt I aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które będą
obowiązywać w latach 2022-2027. W ww. planach znajdują się działania
przypisane do jednostek odpowiedzialnych (w tym również do gminy).
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