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Polska jest krajem ubogim w wodę do-
brej jakości i naszym obowiązkiem jest jej 
oszczędzanie. Niedobór wody  staje się 

jedną z ważniejszych barier rozwoju gospodarczego 
we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej, 
a zjawisko deficytu wody występuje na wielu obsza-
rach kraju. Mimo wyraźnej poprawy jakości wody pit-
nej nadal mamy tu wiele do zrobienia.

Międzynarodowa Dekada 
„Woda dla Życia” 2005–2015
Każdy z nas, nawet na pozór drobnym gestem, może 
zrobić bardzo dużo dla ochrony nawet najmniejszej 
kropli wody.

Czy wiesz, że:
•  Ponad 880 milionów ludzi na świecie cierpi z po-

wodu niedostatku wody nadającej się do spożycia 
i codziennego użytku.

•  Trzy czwarte powierzchni Ziemi to woda, ale 
tylko jeden procent jej zasobów nadaje się do 
picia.

•  Średnie zużycie wody w Polsce wynosi 145 
 litrów na jednego mieszkańca (w mieście).

•  Jeżeli z kranu kapie 1 kropla na sekundę, to rocz-
nie tracisz 12 tysięcy litrów wody. To będzie dodat-
kowa kwota na Twoim rachunku za wodę i ścieki.

Co możesz zrobić?
•  Nie wylewaj wody niepotrzebnie, kiedy 

można ją użyć do innych celów.
•  Napraw krany i zlikwiduj przecieki, np. w toalecie.
•  Używaj małej ilości wody do kąpieli, używaj prysz-

nica zamiast brać kąpiel w wannie.
•  Podczas mycia zębów zakręcaj wodę.
•  Trawnik podlewaj oszczędnie. 
•  Myj samochód w myjni, która stosuje recykling 

wody.
•  Nigdy nie traktuj rzek i jezior jako odbiornika  

ścieków.
•  Zadbaj o instalację wodomierzy: oszczędzisz wodę 

i pieniądze.

Pmiętaj, że:
•  Zamiast zmywać naczynia ręcznie warto 

jest zrobić to w zmywarce. Zużycie wody
w zmywarkach to tylko 36 litrów na cykl. By umyć 
ręcznie tą samą ilość naczyń w zlewie zużyjemy  
ponad 100 litrów wody.
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