
 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które pozwolą Państwu chronić domowe zasoby wody. 

 

GDY BUDUJESZ SWÓJ WYMARZONY DOM; 

 Zwróć uwagę na zaizolowanie rur instalacji wodnej rozprowadzanej w Twoim Domu.        

Użycie izolacji odpowiedniej grubości ogranicza straty ciepła na przesyle wody ciepłej. 

 Pamiętaj, ułożenie rury cyrkulacyjnej i połączenie jej z rurą ciepłej wody w miejscu 

najdalej oddalonym od źródła ciepła gwarantuje cieplą wodę w kranie, tuż po jego 

odkręceniu. 

 Rozbuduj instalację sanitarną w Domu o mozliwość wykorzystania wody deszczowej do 

prania i spłukiwania misy wc. 

GDY MIESZKASZ W DOMU I KORZYSTASZ JUŻ Z WODY; 

 Sprawdź swój wodomierz. Zapisz jego aktualny odczyt, następnie przez kilka godzin 

nie pobieraj wody.  Sprawdź czy stan licznika uległ zmianie. Jeśli tak, to na instalacji 

jest nieszczelność.   

 Pamiętaj, kapiąca co dwie sekundy woda z miejsca nieszczelności oznaczaja stratę 6000 

litrów wody. Nie płać za wodę, z której nie korzystasz – to marnotrawstwo wody i 

Twoich pieniedzy. 

 Sprawdź szczelność zbiornika na wodę przy toalecie. Dodaj barwnika, jeśli po 30 

minutach barwnik zabarwił wodę w muszli klozetowej to mamy do czynienia z 

przeciekiem. 

 Nie wylewaj niepotrzebnie raz już wykorzystanej wody. Może uda się ją ponownie 

wykorzystać do sprzątania lub podlewania? 

 Zawsze wymieniaj dzwignie, rączki, oraz przyciski w rezerwuarze wody służącej do 

spłukiwania. Nie pozwalaj wodzie spływać do muszli dłużej niż jest to konieczne. 

 Czuwaj by w trakcie mycia zębów, woda w kranie była zawsze zakręcana.  



 

 Pralkę i zmywarkę do naczyń uruchamiaj wyłącznie gdy są już w pełni zapełnione. 

 

GDY KORZYSTASZ Z WODY NA ZEWNĄTRZ; 

 Wykorzystuj darmową wodę – wodę deszczową. Gromadź ją w zbiornikach i beczkach i 

korzystaj z niej przy podlewaniu ogrodu, myciu samochodu.  

 Trawnik podlewaj oszczędnie. Regułą jest iż trawa potrzebuje wody latem co 5-7 dni. 

Deszcz eliminuje konieczność podlewania nawet przez 2 tygodnie. 

 Podlewaj rośliny wczesnym rankiem, a więc gdy temperatura i prędkość wiatru są 

najniższe. Ustaw zraszacz na 4.00 rano by uniknąć strat wody w wyniku jej parowania. 

 Podlewając ogród, nie podlewaj chodników, donic, ulicy czy też podjazdu.                                  

Tam nie ma roślin i po prostu szkoda cennej wody. 

 Kosząc trawnik, unieś ostrza na wysokość 3cm.                                                                          

Wyższa trawa jest bardziej ukorzeniona i dłużej utrzymuje wilgotność. 

 Unikaj zbyt dużej ilości nawozów, zwiększają one zapotrzebowanie trawy na wodę. 

 Ziemię wokół drzew i krzewów okrywaj korą dla zachowania wilgotności. Pomaga to 

także kontrolować chwasty, które konkurują z roślinami o wodę. 

 Wyposaż węża ogrodowego w zamykaną końcówkę pozwalającą regulować strumień 

wody. Po zakończonym podlewaniu zakręć kran czerpalny, by uniknąć przecieków. 

 Sprawdzaj regularnie stan uszczelek, szczelność połączeń, stan węża ogrodowego i 

zaworu czerpalnego. Szybko reaguj wymieniając uszkodzone i nieszczelne elementy. 




