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Osz czę dza nie wo dy 
się op ła ca
– Urządzenia służące zmniejszeniu zużycia wody są sporym wydatkiem, ale w dłuższej perspektywie
to ogromna oszczędność pieniędzy. Warto o tym pamiętać, budując dom czy wyposażając mieszkanie
– przekonuje dr inż. Ewa Burszta-Adamiak, adiunkt w Katedrze Budownictwa i Infrastruktury
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ROZ MO WA Z
Ewą Bur sztą-Ada miak

LU CY NA RÓG: We dług prze pro wa dzo -
nych w lu tym ba dań OBOP zda je my
so bie spra wę z te go, że osz czę dza nie
wo dy jest ko niecz ne, ale sły sząc o pro-
b le mie jej nie do bo ru, my śli my ra czej
o Af ry ce niż o Pol sce. Po win niś my nie-
 po ko ić się bra kiem wo dy pit nej na te-
 re nie na sze go kra ju?
EWA BUR SZTA-ADA MIAK: Sy tu a cja nie
jest naj gor sza, ale po wo dów do op ty -
miz mu tak że nie ma my. Wo da, któ ra
pły nie w na szych kra nach, po cho dzi
z ujęć po wierz chnio wych i pod ziem -
nych. Po ziom tych osta t nich sy ste -
ma tycz nie się ob ni ża. Mo że my to za-
 u wa żyć zwłasz cza na te re nach zur ba -
ni zo wa nych, gdzie zwię ksza się po -
wierz chnia prze zna czo na pod za bu -
do wę miesz ka nio wą i ko mu ni ka cyj -
ną, czy li uszczel nio na, co za bu rza na -
tu ral ną in fil tra cję wód opa do wych do
grun tu, a tym sa mym do wód pod -
ziem nych. Z ro ku na rok po gar sza się
tak że ja kość wód po wierz chnio wych.
Mu si my rów nież pa mię tać o tym, że
za so by wod ne Pol ski w po rów na niu
z in ny mi kra ja mi Eu ro py, np. Nor we -
gią czy Szwe cją, są bar dzo skrom ne.
Stąd prze ko na nie o po wszech nej do -
stęp no ści wo dy jest błęd ne. 
W 2004 ro ku na Fi li pi nach w cza sie
jed nej z susz tam tej sze mi ni ster stwo
ochro ny śro do wi ska za a pe lo wa ło do
par, by bra ły ra zem ką piel, a dzię ki
te mu osz czę dza ły wo dę. My śli Pani,
że ta kie ko mu ni ka ty mo gą się po ja -
wiać rów nież w Pol sce za kil ka na ście
czy kil ka dzie siąt lat?

– Tak źle być nie po win no. Przy naj-
 mniej w per spek ty wie naj bliż szych
kil ku dzie się ciu lat. Nie zmie nia to jed-
 nak fak tu, że mu si my na u czyć się ra -
cjo nal nie gos po da ro wać wo dą. Prze-
 ma wia za tym nie tyl ko tro ska o śro d-
o wi sko, ale tak że o włas ne por tfe le.
Ce ny wo dy sta le ros ną. Bio rąc pod
uwa gę fakt, że na ryn ku jest bar dzo
sze ro ki asor ty ment urzą dzeń, któ re
poz wa la ją nam zmniej szyć zu ży cie
wo dy, nie ko rzy sta nie z nich jest nie -
mal grze chem.
O ja kich urzą dze niach mó wi my?

– Prze de wszyst kim zwią za nych
z ar ma tu rą sa ni tar ną. To np. per la to -
ry, czy li urzą dze nia na po wie trza ją ce
stru mień wy pły wa ją cej wo dy przy
jed no czes nym re du ko wa niu ciś nie -
nia. Dzię ki te mu wy da je nam się, że
z kra nu pły nie wię cej wo dy niż w rze -
czy wi sto ści, bo per la tor zwię ksza jej
ob ję tość. Efekt jest ta ki, że zu ży wa my
jej du żo mniej, wca le nie czu jąc, że
mu si my się ogra ni czać. 

W wię kszo ści ła zie nek są już te raz
tak że se de sy z przy ci ska mi dwu fun -
kcyj ny mi al bo fun kcją „stop”. To bar -
dzo waż ne, by osz czę dzać wo dę w to -
a le cie. Wy star czy so bie uświa do mić,

że przy jed nym spłu ka niu przez mus-
z lę klo ze to wą prze pły wa na wet do 10
li trów wo dy. 

To ogrom ne mar no traw stwo! Ko -
lej nym spo so bem na osz częd ność mo -
że być tak że uży wa nie zmy war ki za -
miast my cia na czyń pod bie żą cą wo -
dą. Przy kup nie pral ki nato miast po -
win niś my zwró cić uwa gę na moż li -
wo ści, ja kie nam ona da je. Do stęp ne
są już np. ta kie urzą dze nia, któ re ilość
zu ży wa nej wo dy uza leż nia ją od wa gi
wsa du. Wie le pra lek ma tak że fun kcję
pra nia eko no micz ne go. 
We dług róż nych sza cun ków prze cięt-
 ny Po lak mar nu je rocz nie od 25 do 40
proc. zu ży wa nej przez sie bie wo dy.
Czy te war to ści nie są tro chę prze sa-
 dzo ne?

– Nie są dzę. Po myśl my choć by tyl -
ko o spłu ki wa niu se de su. Prze cięt nie
każ dy z nas przy ci ska spłu czkę od sze -
ściu do oś miu ra zy dzien nie. Za łóż -
my, że w do mu miesz ka ją czte ry oso -
by i nie ma w nim se de su z przy ci -
skiem dwu fun kcyj nym. Ła two po li -
czyć, ile wo dy się mar nu je. A prze cież
ma my jesz cze głu pi zwy czaj wrzu ca-

 nia do se de su wszyst kie go co po pad -
nie i spłu ki wa nia te go na tych miast, bo
„tak nie mo że zo stać”. Osz częd ność
wo dy to nie tyl ko kwe stia za in sta lo -
wa nych urzą dzeń, ale tak że na szych
przy zwy cza jeń. Nie po win niś my np.
myć zę bów pod bie żą cą wo dą, bo
w cza sie, gdy je szczot ku je my, do na -
szych rur spły wa ją nie tyl ko li try mar -
no wa nej wo dy, ale i zło tów ki z na sze -
go por tfe la. Mar no traw stwo czę sto
wy ni ka tak że z na sze go nie dbal stwa.
Po win niś my zwra cać uwa gę choć by
na prze cie ki, np. musz li klo ze to wych
czy ciek ną ce i ka pią ce kra ny. W ten
spo sób tak że tra ci my wie le wo dy. 
Nie któ rzy wła ści cie le do mów gro-
 ma dzą na swo ich pod wór kach desz-
 czów kę. Czy to do bra me to da osz -
czę dza nia?

– To świet ny spo sób, by ogra ni czyć
wy dat ki na wo dę. Wy star czy pod sta -
wić be czkę pod ryn nę al bo na wet zbu-
 do wać ca ły sy stem be czek po łą czo -
nych ru ra mi, by przy wię kszych opa -
dach ze brać wię cej wo dy. Dzię ki gro-
 ma dze niu desz czów ki nie mu si my
wy da wać pie nię dzy na pod le wa nie

kwia tów czy umy cie sa mo cho du. Do -
brym roz wią za niem są tak że pro fe -
sjo nal ne zbior ni ki do gos po da ro wa -
nia wo dą opa do wą. Są to jed nak roz -
wią za nia o wie le droż sze. Ta ki pro fe -
sjo nal ny zbior nik jest pod łą cza ny do
in sta la cji we wnętrz nej, a ze bra na wo -
da mo że być wy ko rzy sty wa na np. do
spłu ki wa nia wo dy w to a le cie. Przy
ta kim roz wią za niu po win niś my jed-
 nak pa mię tać, że zgod nie z za le ce -
nia mi przed się biorstw wo do cią gów
i ka na li za cji wy ma ga ne jest in sta lo -
wa nie do dat ko we go wo do mie rza mie -
rzą ce go ilość wo dy opa do wej zu ży -
wa nej do spłu ki wa nia to a let. W przy -
pad ku je go bra ku od pro wa dza my
zwię kszo ną ilość ście ków, któ rej nie
wy ka zu je do tych czas za in sta lo wa ny
wo do mierz dla wo dy, a tym sa mym
nie le gal nie nie pła ci my za rze czy wi -
stą ilość od pro wa dza nych do ka na li -
za cji ście ków. 
Ile mo że nas kosz to wać zbior nik? 

– W za leż no ści od je go wiel ko ści
i roz wią za nia to wy da tek od 3 do 7 tys.
zł. Mo że się to wy da wać na po cząt ku
du żą kwo tą. Ta ki zbior nik zwra ca się
jed nak w cią gu 10-20 lat. War to zwró-
 cić uwa gę na to, że w tym cza sie za -
pew ne wzros ną ce ny za wo dę wo do -
cią go wą i po ja wią się op ła ty za wo dy
opa do we, więc nasz sy stem gro ma -
dze nia desz czów ki mo że oka zać się
op ła cal ny du żo wcześ niej.
Bę dzie my pła cić za wo dy opa do -
we?

– Ta kie op ła ty już zo sta ły wpro wa -
dzo ne w kil ku pol skich mia stach, m.in.
w Pi le, Ny sie, Ostro wie Wiel ko pol -
skim, Kiel cach i osta t nio w El blą gu.
Cze ka to jed nak ca łą Pol skę. Op ła ty
wią żą się z wiel ko ścią nie prze pusz -
czal nej po wierz chni, ja ka znaj du je się
na te re nie na szej po se sji. Ta ką po -
wierz chnią jest np. as falt, be ton czy
kost ka bru ko wa, ale już np. par king
wy ko na ny z be to no wej pły ty ażu ro -
wej wy peł nio nej tra wą lub żwi rem
jest trak to wa ny ja ko prze pusz czal ny.
Im wię ksza jest po wierz chnia nie prze-
 pusz czal na na na szym pod wór ku,
tym wię cej za pła ci my. Wy so kość op -
łat za wo dę opa do wą w każ dym mie -
ście jest róż na i za le ży od kosz tów
utrzy ma nia ka na li za cji roz dziel czej
w da nej miej sco wo ści. Mo że my pła -
cić od kil ku gro szy do na wet 2 zł za
każ dy metr kwa dra to wy uszczel nio -
nej po wierz chni. Wpro wa dze nie op -
łat za wo dę opa do wą mo że skło nić
nas do sto so wa nia roz wią zań eko lo -
gicz nych na szer szą ska lę. 
Czy desz czów ka na da je się tyl ko do
pod le wa nia kwia tów i my cia sa mo -
cho du?

– Daw niej w kra jach Eu ro py Za -
chod niej za le ca no wy ko rzy sty wa nie
jej tak że do pra nia. Dzi siaj jed nak z te -
go zre zy gno wa no. Za u wa żo no, że mo -
że ona za wie rać zwię kszo ne ilo ści że -

la za, któ re bar wi ubra nia na ko lor bru -
nat ny. 
My śli Pani, że proe ko lo gicz ne po sta-
 wy poz wo lą nam po wstrzy mać kur-
 cze nie się za so bów wo dy pit nej?

– Mo je po ko le nie i oso by star sze
ode mnie nie ma ją, nie ste ty, aż tak du -
żej świa do mo ści włas ne go wpły wu na
śro do wi sko. Na szczę ście obec nie dzie -
ci już w przed szko lu są uwraż li wia ne
eko lo gicz nie. Kie dyś na wet sły sza łam
za baw ne okre śle nie, że na sze po cie -
chy, wra ca jąc do do mu z przed szko -
la, sta ją się ma ły mi ro dzin ny mi ty ra -
na mi. Cho dzą za każ dym człon kiem
ro dzi ny i po wta rza ją w kół ko: „Za kręć
ten kran, bo pani po wie dzia ła, że trze-
 ba osz czę dzać wo dę”. I ro dzic nie ma
in ne go wyj ścia. Za krę ci wo dę, po nie -
waż zda je so bie spra wę z te go, że jest
wzo rem dla swo je go dziec ka. My ślę,
że za 20 czy 30 lat, kie dy młod sze po -
ko le nia bę dą de cy do wać o kształ cie
Pol ski, osz czę dza nie wo dy bę dzie dla
nas waż niej szą kwe stią. Zresz tą już
dziś z na szą świa do mo ścią eko lo gicz -
ną jest le piej niż jesz cze kil ka na ście
lat te mu.
Prof. Piotr Ko wal czak z po znań skie -
go In sty tu tu Me te o ro lo gii i Gos po -
dar ki Wod nej twier dzi, że tyl ko roz-
 wią za nia sy ste mo we mo gą do pro -
wa dzić do re wo lu cji w osz czę dza niu
wo dy. Zga dza się Pani z tą opi nią?

– Zde cy do wa nie. W na szym kra ju
do pie ro fi nan se lub pra wo po wo du ją,
że za czy na my zmie niać swo je po stę -
po wa nie. Je śli prze pi sy na ka żą nam
ra cjo nal ne wy ko rzy sty wa nie wód wo -
do cią go wych, np. ko niecz ność in sta -
lo wa nia ba te rii z per la to ra mi, to wte -
dy po ja wią się one w na szych do mach
na sze ro ką ska lę. Obec nie, ma jąc wy -
bór mię dzy tań szym roz wią za niem
a droż szym, wię kszość z nas wy bie ra
to tań sze, kie ru jąc się ce ną, a nie do -
brem śro do wi ska. W Pol sce po trzeb -
ny jest tak że sy stem do fi nan so wań do
eko lo gicz nych roz wią zań. Na wet je śli
le żą nam na ser cu kwe stie ochro ny
śro do wi ska, to bar dzo czę sto nie stać
nas na jed no ra zo wy spo ry wy da tek,
np. za in sta lo wa nia pro fe sjo nal ne go
zbior ni ka na desz czów kę. 1
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Tyle wody 
zużywamy

Przeciętnie każdy z nas potrzebuje
około 120 l wody dziennie.

Na cele spożywcze zużywamy jej
zaledwie 4 l na dobę.

Od 12 do 15 l wody spłynie do na-
szych rur, gdy myjemy ręce.

Spłukiwanie toalety to nawet 45 l
wody spływającej do kanalizacji każ-

dego dnia.
Zmywarka średniej klasy zużywa 8

l wody. Zmywając taką samą liczbę
naczyń ręcznie, zużyjemy nawet do
100 l wody. 

Jedno pranie to od 40 do 60 l wody.
Myjąc samochód, przeznaczamy na

ten cel nawet 80 l wody.
Z nieszczelnego kranu w ciągu doby

może uciec nawet 90 l wody. Rocznie
tracimy więc nawet 3000 l.

źródło: 

http://www.wodadeszczo-
wa.com.pl/teo_wstep.php,

http://www.e-instalacje.pl/126_149.htm

Jak oszczędzić:
Tylko zakręcając kran przy myciu

zębów, możemy oszczędzić od 10 do
12 l wody dziennie. W skali roku dla
czteroosobowej rodziny może to
oznaczać aż 43 m sześc. zużytej wo-

dy mniej i prawie 500 zł więcej
w portfelu.

Używając zmywarki, w skali roku
zużyjemy o 19 m sześc. wody mniej,
niż myjąc naczynia ręcznie. 

Uszczel nia jąc za wo ry, mo że my za -
osz czę dzić na wet 60 zł rocz nie.

Na jedną kąpiel w wannie potrze-
ba do 200 l wody. Na umycie się pod
prysznicem – maksymalnie 70. Osz-
czędzamy więc 130 l. Jeśli zamontu-
jemy w prysznicu perlator, czyli

urządzenie, które miesza wodę z po-
wietrzem, zaoszczędzimy dodatko-
we 15 proc. Dzięki perlatorowi stru-
mień wydaje się intensywny, choć
wody zużywa się mniej. Oba sposoby
gwarantują oszczędność ponad 
300 l dziennie dla trzyosobowej ro-
dziny.1LUCY

źródło: Wikipedia,
http://wiadomosci.gazeta.pl/

Wiadomosci/1,80708,3099926.html

– Mu si my na u czyć się ra cjo nal nie gos po da ro wać wo dą – mówi Ewa Bur szta -
-A da miak
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