Nawyki
ekomieszkañca
Poszczególne czynnoœci
wymagaj¹ w przybli¿eniu
nastêpuj¹cych iloœci wody:
do picia i gotowania
WC
porz¹dki
k¹piel
prysznic
zmywanie naczyñ
pranie
podlewanie ogródka

6-10 litrów
20-40 litrów
5-10 litrów
140 litrów
50-95 litrów
20-40 litrów
50-70 litrów
5-13 litrów/m2
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A tak¿e:
Sprawdzaj szczelnoœæ kranów, kurków i sp³uczek
w domu.
Nie traktuj toalety jako kosza na œmieci.
Zainstaluj wodooszczêdne koñcówki pryszniców,
kranów (perlatory).

Aby chroniæ œrodowisko,
nale¿y pamiêtaæ by:
nie wprowadzaæ œcieków bytowych i przemys³owych
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych,
nie wprowadzaæ do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
odpadów sta³ych, jak np. ¿wiru, piasku, szk³a,
wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, œcinków skór,
tekstyliów, w³ókien
odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹,
(sztucznych ¿ywic, lakierów, mas bitumicznych,
smó³, emulsji, mieszanin cementowych)
substancji palnych i wybuchowych (benzyn, nafty,
oleju opa³owego, karbidu, trójnitrotoluenu)
substancji ¿r¹cych i toksycznych (mocnych kwasów
i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów
amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru)
odpadów i œcieków z hodowli zwierz¹t (gnojówki,
gnojowicy, obornika, œcieków z kiszonek
nie zdezynfekowanych œcieków ze szpitali i sanatoriów oraz zak³adów weterynaryjnych
œcieków asenizacyjnych (z przydomowych szamb),
poza wyznaczonymi punktami zlewnymi
zamontowaæ i utrzymywaæ na instalacjach
wewnêtrznych zawory antyska¿eniowe, dostosowane
do rodzaju zanieczyszczeñ, przed którymi skutecznie
ochroni¹ sieæ wodoci¹gow¹.

Dobre nawyki w gospodarowaniu wod¹
Unikaj mycia naczyñ pod bie¿¹c¹ wod¹.
Korzystaj czêœciej z prysznica ni¿ z k¹pieli w wannie.
Nie zostawiaj odkrêconej wody w trakcie mycia
zêbów, golenia, czy namydlania siê.
Za³¹czaj pralkê przy pe³nym praniu, a nie przy
po³owie obci¹¿enia.
Zakrêcaj wodê jeœli wyje¿d¿asz na d³u¿ej ni¿ na 3 dni.
Uczulaj cz³onków rodziny, a szczególnie dzieci
na temat rozs¹dnego u¿ycia wody i „wartoœci” wody.

Warto wiedzieæ,
¿e ka¿dy z nas
zu¿ywa œrednio
ok. 120-200 litrów wody
w ci¹gu dnia!

