
Eko / Jak oszczędzać wodę – poradnik – [wybrane fragmenty] 

PORADNIK - JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ? 

W pierwszej kolejności sprawdź stan instalacji wodociągowej w Twoim mieszkaniu: 

 zlokalizuj i zlikwiduj przecieki; aby to sprawdzić odczytaj stan liczników wody przed 

i po dwugodzinnym nie korzystaniu z wody 

 zlokalizuj i napraw kapiące krany i nieszczelne spłuczki, które można sprawdzić 

dodając do zbiornika barwnik spożywczy - jeżeli występuje przeciek barwnik pojawi 

się w ciągu 30 minut 

 zamontuj dodatkowe urządzenia ograniczające zużycie wody, jak np. perlatory             

i spłuczki w toalecie z funkcją spłukiwania 3/6 litrów 

W MIESZKANIU: 

1. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można ją użyć np.: do podlewania 

kwiatów, czy sprzątania 

2. Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. Chusteczki, owady i inne tego typu śmieci 

wynieś raczej do kosza na odpadki, niż do toalety. 

3. Bierz szybki prysznic. Zastąp natrysk wersją oszczędnościową, z małym strumieniem. 

4. Do kąpieli napełniaj wannę w 1/3, a przedtem zatkaj odpływ korkiem. Początkowy 

napływ zimnej wody może być ogrzany przez dodanie później gorącej. 

5. Zakręcaj kran, kiedy myjesz zęby, golisz się lub myjesz twarz. 

6. Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, gdy są pełne lub ustaw program 

oszczędnościowy, zużywający wodę w ilości adekwatnej do wielkości załadunku. 

7. Kiedy zmywasz naczynia ręcznie, napełnij jedną komorę zlewu, a następnie spłukuj 

szybko pod niewielkim strumieniem bieżącej wody. 

8. Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub mrożonek. Odmrażaj jedzenie 

przez noc w lodówce lub mikrofalówce. 

9. Dostosowując temperaturę ciepłej wody, zamiast zwiększać strumień spróbuj go 

zmniejszać. 

10. Przy wymianie starego wc na nowy, pomyśl nad zainstalowaniem spłuczki                   

z przyciskiem regulującym ilość spłukiwanej wody. 

11. Zamontuj baterie jednouchwytowe. Regulacja temperatury za pomocą dwóch kurków 

to strata czasu i wody. Kran jednouchwytowy reguluję temperaturę natychmiast. 

TARNOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TARNOBRZEGU 

PRZYPOMINA TAKŻE: 

1. Okresowo kontroluj sprawność wodomierzy obserwując, czy naliczają zużycie wody 

w trakcie jej używania (obserwuj ostatnie „okienko” liczydła wodomierza, zliczające 

pojedyncze litry wody, lub w starych typach wodomierzy wskaźniki obrotowe). O 

nieprawidłowościach informuj Administrację Osiedla, Zakład Remontowy lub Dział 

Techniczny. 

2. W przypadku zmiany ilości lokatorów zamieszkujących w lokalu (w dłuższym 

okresie), przysługuje Ci prawo występowania do Administracji Osiedla lub Działu 

Dochodów i Kosztów („Czynsze”) o zmianę (dostosowanie) comiesięcznych zaliczek 

na wodę do przewidywanego – rzeczywistego zużycia wody, w celu uniknięcia na 

koniec okresu rozliczeniowego znacznych niedopłat lub nadpłat z tego tytułu.    

*przygotowano na podst. m.in.: www.aquanet.pl/jak-oszczędzać-wodę-poradnik,154     


