
NASZA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD WODY
 - JAK JĄ OSZCZĘDZAĆ W GOSPODARSTWACH 

DOMOWYCH?
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Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

www.pnec.org.pl

Broszura została opracowana i wydana w ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie 

edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych               

w miastach” finansowanego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Do opracowania broszury wykorzystano, za zgodą autorów, materiały zawarte w porad-

niku, e-plakatach i wykładach prezentowanych podczas szkoleń, które były realizowane    

w ramach projektu.



Zasoby wodne na Ziemi 

Spośród wszystkich zasobów wody na świecie tylko 3% to woda słodka, a mniej niż 1%              

to woda nadająca się do spożycia. Reszta ukryta jest w lodowcach lub głęboko w ziemi. 

Około 80% wody słodkiej zużywanej w Europie pochodzi z rzek i wód podziemnych,                 

co sprawia, że źródła te są niezwykle podatne na zagrożenia związane z nadmierną 

eksploatacją, zanieczyszczeniem i zmianami klimatu. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawie 900 mln ludzi na świecie nie ma        

w ogóle dostępu do czystej wody pitnej. W Europie jest ich ponad 100 mln. W Polsce 

zasoby wodne w przeliczeniu na jednego mieszkańca są mniejsze niż w krajach sąsiednich            

i znacznie mniejsze niż średnia europejska. Na jednego mieszkańca Polski przypada 
3średnio ok. 1580 m  wody na rok, czyli prawie trzykrotnie mniej niż średnio na jednego 

mieszkańca w Europie. 

Na wielkość zasobów wodnych znaczący wpływ ma marnowanie żywności. Szacuje się,                 

że wyrzucana żywność na świecie generuje rocznie straty wody na poziomie 250 bilionów 

litrów. Przeciętny Polak marnuje rocznie 235 kg żywności – w skali całego kraju to                             

ok. 9 mln ton. 

Dziś oszczędzanie wody powinno być rozpatrywane nie tylko jako działanie 

mające na celu ochronę środowiska naturalnego, ale także jako zmierzające                

do utrzymania jakości życia mieszkańców Ziemi!
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Ślad wodny budynku

Woda zużywana jest na wszystkich etapach istnienia budynku: począwszy od procesu 

budowy, poprzez jego eksploatację, aż po wyburzenie. Z uwagi na to, że użytkowanie 

budynku jest procesem najdłuższym, niezmiernie istotna jest świadomość tego, jakie  

ilości wody są na jego terenie zużywane. Ślad wodny jest idealnym narzędziem 

umożliwiającym porównanie zużycia wody zarówno pomiędzy różnymi budynkami,                   

jak i w czasie użytkowania jednego budynku, kiedy zmieniają się zastosowane w nim 

technologie wodno-ściekowe czy nawyki użytkowników.

Zielone dachy ekstensywne 

(źródło: www.inzynierbudownictwa.pl)
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Ślad wodny budynku określa w sposób bezpośredni lub pośredni objętość wody słodkiej 

zużytej w granicach posesji, na której znajduje się budynek lub grupa budynków. 

Ślad wodny reprezentuje trzy aspekty zużycia wody i nazywany jest odpowiednio: 

niebieskim, zielonym i szarym śladem wodnym. 

W odniesieniu do budynku niebieski ślad wodny oznacza straty wody 

powierzchniowej i podziemnej dostępnej na danym obszarze w wyniku 

parowania, transferu wody poza granice działki czy poprzez zużycie wody przez 

mieszkańców lub osoby przebywające w budynku. Niebieskim śladem wodnym 

jest też woda deszczowa magazynowana do późniejszego wykorzystania. 

Zielony ślad wodny to zużycie tej części wody opadowej, która nie zamienia się 

w spływ powierzchniowy, ale jest pochłaniana przez roślinność porastającą 

teren działki trwale (np. trawniki, żywopłoty, ogrody) lub okresowo (np. ogrody 

warzywne lub kwiatowe). 

Szary ślad wodny dotyczy zanieczyszczenia wód i jest definiowany jako taka 

objętość wody słodkiej, która byłaby potrzebna do rozcieńczenia ładunku 

zanieczyszczeń do poziomu obowiązujących standardów jakości wody. 
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Jak poprawić ślad wodny

Najpierw trzeba zdiagnozować potencjalne przyczyny mogące wpływać na jego zwiększe-

nie (w przypadku niebieskiego i szarego śladu wodnego) oraz zmniejszenie (w przypadku 

zielonego śladu wodnego):

duże zużycie wody przez mieszkańców

znaczne straty wody w systemie zaopatrzenia w wodę

wodochłonny przemysł

mała efektywność oczyszczania ścieków                                                           

(np. przestarzała technologia/infrastruktura)

duże obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń                                                        

(np. dopływ ścieków przemysłowych)

mała ilość  zieleni miejskiej

gospodarka „końca rury”                                                                                                       

(szybki odpływ spływów z kanalizacji do odbiornika)

niska, lokalna retencja wody opadowej
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Niebieski ślad wodny powinien być redukowany, aby zmniejszyć presję na zasoby wodne,       

z których korzysta miasto. Można to osiągnąć:

stosując w przedsiębiorstwach technologie wodooszczędne;

modernizując sieci wodociągowe; 

gromadząc wodę opadową do podlewania roślin/trawników;

podnosząc świadomość mieszkańców nt. konieczności oszczę-

dzania wody.

Redukcja szarego śladu wodnego powinna być traktowana prio-

rytetowo, gdyż odprowadzanie zanieczyszczeń z wodą wpływa 

negatywnie na otaczające nas środowisko. 

Można ją uzyskać: 

podwyższając normy jakościowe dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do 

kanalizacji miejskiej; 

optymalizując proces oczyszczania ścieków;

modernizując oczyszczalnie ścieków, wprowadzając najnowsze rozwiązania techno-

logiczne.
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W przestrzeni miejskiej zielony ślad wodny odgrywa pozytywną rolę, ponieważ im większy 

jest jego udział w całkowitym śladzie wodnym miasta, tym gospodarka wodą jest 

bardziej proekologiczna. 

Wskaźnik ten można poprawiać poprzez:

zwiększanie powierzchni terenów zazielenionych; 

stosowanie przepuszczalnej nawierzchni na terenach komunikacyjnych, co zwiększa 

retencję wód opadowych  i  redukuje odpływ roczny nawet do 60%;

promowanie zakładania zielonych dachów, które dodatkowo łagodzą szczytowy odpływ 

wody deszczowej z dachów i poprawiają warunki termiczne w budynkach.
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Struktura zużycia wody w gospodarstwach domowych

Człowiek zużywa dziennie od 90 do 150 litrów wody, którą wykorzystuje do picia i przy-

gotowywania posiłków oraz do kąpieli, mycia, prania, spłukiwania toalet lub sprzątania. 

Warto zaznaczyć, że woda często marnowana jest przez cieknące krany lub spłuczki. 

Największe zużycie wody występuje zazwyczaj latem, czyli w miesiącach jej 

największych niedoborów. W okresie letnim wzrost zużycia wody jest najczęściej 

związany z częstszymi kąpielami, praniem czy podlewaniem ogrodów.

Struktura zużycia wody przez statystycznego Polaka

SPRZĄTANIE

 5 %

PICIE                          

I GOTOWANIE

3 %

PRANIE 

15 %

SPŁUKIWANIE 

TOALETY 

30 %

HIGIENA 

(MYCIE)

37 %

MYCIE NACZYŃ

10 %
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Ile wody zużywamy podczas codziennych czynności?

150-180                             
litrów 
kąpiel                                              

w wannie

40-60                  
litrów                     

10-minutowy 
prysznic

10-15                                      
litrów                     
mycie                    

naczyń

15                    
litrów                     

mycie zębów                        
przy otwartym 

strumieniu                  
wody

5-10 
litrów 

jednorazowe 
spłukanie 

toalety
75-115 

litrów 
pranie podczas                         

jednego                               
cyklu

Oszczędzanie wody przynosi korzyści nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne.               

Do czynności takich jak spłukiwanie toalet czy podlewanie ogrodu można wykorzystywać 

wodę deszczową. Robiąc to można zaoszczędzić w ciągu dnia nawet 70-80 litrów wody 

przeznaczonej do spożycia, co przekłada się na mniejsze rachunki za  wodę.

Przeciętny człowiek wypija 2-3 litry wody dziennie, lecz wyprodukowanie dziennej dawki 

żywności na potrzeby jednej osoby pochłania już 2-5 tys. litrów wody, w zależności od 

stosowanej diety.

Nawet 5 tys. litrów rocznie możemy marnować jeżeli nasz kran przecieka                      

i woda kapie z niego z częstotliwością jednej kropli na sekundę! 

Straty wody, spowodowane nieszczelnymi instalacjami (głównie przecieki                    

w spłuczkach ustępowych), mogą stanowić nawet 30-50% całkowitego                       

zużycia wody w gospodarstwach domowych.
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Praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania wody

Każdy mieszkaniec może zapobiegać marnowaniu wody, zaczynając od wprowadzenia               

w swoim domu kilku prostych zasad:

używaj prysznica zamiast wanny;

zakręcaj, kran kiedy myjesz zęby, golisz się, namydlasz ciało i włosy w czasie kąpieli;

nie myj naczyń pod bieżącą wodą lecz w komorach zlewozmywaka lub w zmywarce;

przed wylaniem wody zastanów się, czy nie można jej wykorzystać ponownie np.                    

do podlewania kwiatów, mycia podłogi, spłukiwania ustępu;

naprawiaj natychmiast wszelkie nieszczelności instalacji wodociągowych i sanitarnych;

nie traktuj toalety jak kosza na śmieci; 

zainstaluj w kranach specjalne napowietrzacze;

używaj zmywarki czy pralki tylko wtedy, gdy są 

pełne i stosuj programy ekonomiczne;

zainstaluj w spłuczce toalety dwufunkcyjny 

przycisk (tzw. przycisk „eko”);

kupując nowe urządzenia AGD wybieraj te, 

które zużywają mniej wody na cykl zmywania/ 

prania.

Wypracowanie właściwych nawyków jest kluczowe w oszczędzaniu wody              

oraz własnych wydatków!
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Korzystając z wody na zewnątrz budynku możesz również wprowadzić kilka sposobów 

pozwalających na jej zaoszczędzenie:

do podlewania ogrodu wykorzystuj nagromadzoną wcześniej wodę deszczową;  

podlewaj ogród w godzinach porannych lub wieczornych;  

jeśli posiadasz basen ogrodowy, stosuj odpowiednie środki dezynfekujące i dbaj o jego 

czystość, w ten sposób unikniesz konieczności wymiany w nim wody kilkukrotnie                        

w ciągu sezonu.

Aby nie marnować żywności, a wraz z nią cennej wody, pamiętaj:

stosuj na co dzień niezawodną zasadą 4P zalecaną przez Banki Żywności – planuj, 

przechowuj, podziel się, posegreguj;

sporządzaj listę zakupów na bieżąco i zabieraj ją ze sobą do sklepu;

nie rób zakupów, gdy jesteś głodny, wtedy jest szansa, że kupisz mniej i to, co rzeczy-

wiście potrzebujesz;

kontroluj na bieżąco daty ważności produktów w twojej lodówce;

pamiętaj, że większość produktów możesz zamrozić i wykorzystać później;

podziel się żywnością, zanim zostanie wyrzucona do kosza. Masz wiele możliwości – 

jedną z nich jest przekazanie jedzenia do banku żywności lub punktu „food sharing”. 

Takie placówki dostępne są w wielu polskich miastach. Ale możesz również podzielić się 

z biedniejszymi, starszymi czy schorowanymi osobami, które znasz.
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Kalkulator śladu wodnego 

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania 

inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”, realizowanego przez 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, opracowano narzędzie, które pozwala 

oszacować wskaźnik śladu wodnego zarówno dla miasta, jak i dla pojedynczego budynku, 

dostępne pod adresem: 

www.kalkulator.sladwodnymiast.pl

Kalkulator umożliwia przeprowadzenie analizy śladu wodnego dla dowolnego miasta lub 

jego części (regionu), a także dla dowolnego budynku. Każda analiza składa się z czterech 

etapów: 
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Wprowadzanie danych – odbywa się w siedmiu krokach, podczas których należy 

podać dane o dopływie wody i odpływie ścieków, o stężeniach zanieczyszczeń,                    

o zużyciu wody wewnątrz i na zewnątrz budynku itp.

Wykonanie obliczeń i prezentacja wyników – obliczenia zostają przeprowadzone 

automatycznie po zakończeniu wprowadzania danych, a następnie wyniki 

prezentowane są w formie graficznej i tabelarycznej. 

Dobre praktyki i scenariusz alternatywny – po wykonaniu pierwszych obliczeń dla 

scenariusza bazowego użytkownik ma możliwość zapoznania się z krótkim opisem 

dobrych praktyk, które mogą być inspiracją do wprowadzenia zmian mających na 

celu stworzenie scenariusza alternatywnego, by oszczędniej gospodarować wodą.

Porównanie wyników – wprowadzenie danych dla alternatywnego scenariusza 

powoduje wykonanie dodatkowych obliczeń a następnie wyświetlenie wyników 

dwóch symulacji w celu sprawdzenia wpływu wprowadzonych zmian na wielkość 

śladu wodnego miasta i budynku oraz strukturę zużycia wody.

I.

II.

III.

IV.

Przykładowe wyniki obliczeń śladu wodnego dla budynku wraz ze strukturą zużycia wody 

(źródło: kalkulator.sladwodnymiast.pl)
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www.sladwodnymiast.pl



Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

ul. Sławkowska 17/30

31-016 Kraków

tel./fax: +48 12 429 17 93

e-mail: biuro@pnec.org.pl

www.pnec.org.pl

www.sladwodnymiast.pl


