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ZUŻYCIE WODY 
W LICZBACH

1600 l  wyprodukowanie 
jednego kilograma chleba

70 l  wyprodukowanie  
jednego jabłka

Blisko 1,2 miliarda ludzi 
na świecie w ogóle nie ma 
dostępu do czystej wody. 

87,5% mieszkańców gminy 
Drezdenko korzysta z wo-
dociągu miejskiego.

Europejczyk zużywa średnio 
200 litrów wody dziennie, 

Polak ok. 160 litrów, 

Amerykanin 400 litrów, 

natomiast Palestyńczyk  
50 litrów. 

Z kolei mieszkaniec gminy 
Drezdenko w 2016 r. średnio 
zużył dziennie 144 litry wody.

Ważne jest to, 
aby w naszym 

codziennym życiu 
przestrzegać zasad, 
które przyczynią się 
do redukcji zużycia 
wody, a tym samym 

ograniczą nasze 
wydatki.

ROLNICTWO70%

20% PRZEMYSŁ

1000 l  wyprodukowanie  
jednej bawełnianej koszulki

11 000 l  wyprodukowanie 
jednej pary jeansów

10% 
 
 

100 l  kąpiel w wannie

5 l  mycie rąk (jednorazowe)

150 l  cykl pralki

20 l  spłukiwanie toalety  
(jednorazowe)

1000 l  podlewanie  
trawnika przez 1 godzinę

GOSPODARSTWA  
DOMOWE

WODAWODA
MNIEJ 
ZUŻYWAMY
I OSZCZĘDZAMY
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ILE MAMY  
WODY?

Zasoby wodne w Polsce są bardzo ograniczone. Szacuje 
się, że na jednego mieszkańca naszego kraju przypada 
trzy razy mniej wody niż w innych krajach europejskich.

3%

POLAK: 

1596
HISZPAN: 

2794
GREK: 

6998
SZWED: 

19 679
CZECH: 

1280

DWUBIEGUNOWA  
SPŁUCZKA 

Korzystając z toalety, nie 
zawsze trzeba ją spłukiwać 
całą zawartością zbiornika. 
Jeśli toaleta posiada dwa 

przyciski, to częściej korzy-
staj z przycisku oznaczają-

cego mały wypływ.

MYCIE NACZYŃ  
POD BIEŻĄCĄ WODĄ 

Zrezygnuj z mycia naczyń pod 
bieżącym strumieniem wody, 

a kiedy zmywasz naczynie 
ręcznie, napełnij wodą komorę 

zlewu. Jeszcze większe 
oszczędności przyniesie 

korzystanie ze zmywarki - na 
pozmywanie pełnego wsadu 

zmywarka zużywa ok. 30 l 
wody, a ręczne mycie naczyń 

to strata ok. 50 litrów.

WYKORZYSTANIE 
WODY DESZCZOWEJ 

Do podlewania trawnika 
lub roślin ogrodowych w 
miarę możliwości wyko-
rzystuj wodę deszczową.

WYKORZYSTANIE WODY 
Z KUBKA DO MYCIA 

ZĘBÓW

Do mycia zębów wykorzy-
stuj wodę z kubka – w ten 

sposób zużyjesz tylko  
0,5 litra, a nie 16 litrów!

KRAN  
JEDNOUCHWYTOWY 

Warto zamontować kran 
jednouchwytowy, który 

natychmiast reguluje 
temperaturę. Regulacja 
temperatury za pomocą 
dwóch kurków to strata 

czasu i wody.

KAPIĄCY KRAN 

Jeżeli z nieszczelne-
go kranu co sekundę 
kapie kropla wody, to 
przez godzinę uzbiera 
się około 1/3 szklanki. 
Rocznie jest to ok. 730 

litrów wody!

NAPOWIETRZACZE  
NA KRANACH 

Napowietrzacze (inaczej 
perlatory) to końcówki kranów, 
napowietrzające wypływający 

strumień wody za pomocą 
podciśnienia – dzięki takim 

urządzeniom można zredukować 
zużycie wody nawet o 85%.

ODPADY DO TOALETY 

Nie wrzucaj odpadów  
(np. resztek jedzenia, 
patyczków do uszu, 

chusteczek nawilżanych, 
wacików) do toalety. 

Powoduje to nie tylko większe 
zużycie wody, ale może być 

także przyczyną awarii.

KĄPIEL POD  
PRYSZNICEM 

Szybki prysznic to mniej-
sze zużycie wody niż 

kąpiel w wannie. Kąpiel 
w wannie pełnej wody 

wiąże się z zużyciem ok. 
200 litrów, natomiast 
10-minutowy prysznic 
wymaga od 50 do 100 

litrów.

SPOSOBY NA 
OSZCZĘDZANIE 

WODY

OSZCZĘDZANIE WODY NIE JEST TRUDNE –  
WYSTARCZY STOSOWANIE PROSTYCH 
ZASAD ORAZ WYKORZYSTANIE KILKU 

ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH.

1% 
z nich

Czy wiesz,  
że tylko 

ZASOBY WODY PITNEJ NA JEDNEGO 
MIESZKAŃCA (w m3/rok)

Źródło: ONZ

przy czym 
tylko

światowych 
zasobów wodnych 
to woda słodka,

nadaje się 
do spożycia?


