
Jak
oszczędzać

wodę?

Czy wiesz, że?

powierzchni
Ziemi stanowi

woda

Najpierw
kilka faktów...

1,1 MILIARDA
(czyli 14,5%) ludzi na całym świecie

  nie ma dostępu do wody pitnej

podczas 3 minutowego

tej wody
jest zdatnej

do picia

mycia zębów, przy odkręconym
kranie zużywa się aż 25 litrów wody

i aż 30% wody 
zużywamy do spłukiwania WC

W Stanach Zjednoczonych 575 
litrów, a w Mozambiku tylko 
5 litrów(!)

  150 litrów
tyle wynosi w Polsce dzienne 
zużycie wody na osobę.

 

36% wody do mycia

15% do prania 

10% do mycia naczyń 

6% do sprzątania 

3% do picia i gotowania

 

W każdym polskim 
domu średnio zużywa się: 
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71% tylko 1%

... a teraz poznaj sposoby
na oszczędzanie wody

Zamień kąpiele w wannie na 
prysznic. Kąpiąc się w wannie zużywasz 

około 200 litrów wody, tymczasem

5 minutowy prysznic to około 50 litrów. 

Sprawdź, czy nie ma wycieków 
z kranu, z rur lub ze spłuczki. 
Tracąc z kranu średnio 1 kroplę wody na 

2 sekundy możesz utracić nawet 180 zł 

rocznie. 

Oszczędzaj wodę 
w ogrodzie. Zbieraj 

deszczówkę i to ją 

wykorzystuj do podle-

wania kwiatów i roślin. 

Wykorzystaj pod prysznicem 
słuchawkę z wbudowanym 
ogranicznikiem przepływu wody, 
zmniejszającym wypływ wody nawet o 50%. 

Zrezygnuj z częstego 
zmywania ręcznego 
naczyń w kuchni na rzecz 
zmywania w zmywarce. 

Jeden cykl to zużycie około 15 

litrów wody, podczas gdy do jed-

nego zmywania ręcznego zuży-

wamy aż 100 litrów. 

Zamień tradycyjną 
spłuczkę kompaktową 
(9 litrów wody) na model 

z podwójnym systemem 

spłukiwania (3/6 litrów) 

Wybierz energoo-
szczędny automat do 
prania, którego cykl eko 

zużyje nie więcej niż 30 

litrów wody. Przeciętny au-

tomat zużywa do jednego 

prania nawet 100 litrów 

wody, co w skali roku daje 

oszczędność powyżej 10 000 

litrów, czyli 270 zł (dla 3-os-

obowej rodziny piorącej co 

najmniej 3 razy w tygodniu).

Zakręć kran podczas 
mycia zębów lub gole-
nia. Na jednym 3 minu-

towym myciu zębów ob-

niżysz zużycie wody o 15 

litrów.

Postaw na baterie termo-
statyczną, która w krótkim 

czasie zmiesza odpowiednio 

zimną wodę z ciepłą do określonej 

temperatury, którą utrzyma przez 

całą kąpiel. 

Oszczędne baterie wyposażone w perlator, 
czyli system napowietrzania wody  pozwalają 3-os-

obowej rodzinie zaoszczędzić nawet 3 tys. litrów wody 

bez utraty komfortu jej użytkowania.

Co możesz zrobić?

Infografika przygotowana na podstawie źródeł z: WWF Polska, ONZ, GOV Ministerstwo
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Najskuteczniejsze sposoby
oszczędzania wody


