Wody opadowe - odprowadzanie,
zagospodarowanie, podczyszczanie i
wykorzystanie [wyd II]

Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz gospodarowanie wodą jest jednym z najważniejszych
strategicznych problemów rozwoju naszego kraju. Problemy ilościowe gospodarki wodnej w Polsce,
związane z występowaniem trwałych lub okresowych deficytów, względnie nadmiarów wody, są
skutkiem zmienności czasoprzestrzennej opadów atmosferycznych oraz stanu infrastruktury
wodno-gospodarczej. Wody opadowe są podstawową częścią zasobów wodnych zapewniających
odnawialność zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Wody te powinny być chronione
przed zanieczyszczeniem oraz zagospodarowywane i wykorzystywane w miejscu pojawienia się ich,
szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Zarządzanie wodą pochodzącą z opadów (szczególnie
opadu nawalnego) jest jednym z bardziej istotnych czynników warunkujących efektywną gospodarkę
wodną na terenach zlewni.
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