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Dlaczego warto gospodarować wodą 
odpadową w gospodarstwie domowym?

Wody jest coraz mniej, a jej 
cena rośnie

Przeciętne czteroosobowa 
rodzina zużywa aż 360 litrów 
wody dziennie

Na ogrzewanie wody 
przeznacza 4,9 MWh energii 
rocznie

Dzięki odpowiednim 
rozwiązaniom jesteśmy w 
stanie zaoszczędzić 1,3 MWh 
energii rocznie

Sposoby gospodarowania 
wodą odpadową pozwalają 
na jej zaoszczędzenie

Są to rozwiązania zarówno 
korzystne ekologicznie jak i 
ekonomicznie



Gospodarstwa domowe –
dostępne rozwiązania

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków

Gospodarowanie wodą 
opadową

Rekuperator ciepła wody szarej
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Przydomowa 
oczyszczalnia ścieków

Na powierzchni złoża rozwija się błona biologiczna z bakterii, które 
odżywiając się związkami zawartymi w ściekach, w ten sposób je 
oczyszczają. 

W wyniku wielokrotnego przepływania przez złoże i błonę biologiczną, 
ścieki zostają oczyszczone i mogą być odprowadzone do gruntu, wód 
powierzchniowych i urządzeń wodnych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są przyjazne środowisku 
naturalnemu. 

Ścieki nie przedostają się do gleby i wód gruntowych, dzięki czemu nie 
stanowią zagrożenia dla najbliższego otoczenia

Jest tania w eksploatacji

Bardziej komfortowa alternatywa szamba
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Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków

• Dla pięcioosobowej rodziny przydomowa oczyszczalnia 
ścieków powinna mieć 2,5 tyś. litrów

• Szacowany koszt instalacji z montażem wynosi 11 tyś. zł.

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oferuje dofinansowania w wysokości 40% 
poniesionych kosztów do maksymalnie 12 tyś. zł.



Gospodarowanie wodą opadową

System nawadniania trawnika składa się ze zbiornika na 
deszczówkę, zraszaczy, pompy zatapialnej, automatycznego 
systemu sterowania i łączącego to wszystko systemu rur i 
przewodów. 

W okresie od kwietnia do listopada trawę należy podlewać 
minimum 2 razy w tygodniu. 

Gdy temperatura osiąga więcej niż 30 stopni, trawnik należy 
podlewać co najmniej 3 razy w tygodniu.

Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest 
zagospodarowanie wody opadowej do podlewania trawnika.

Unikamy przy tym kosztów odprowadzenia tej wody do 
kanalizacji.



Gospodarowanie 
wodą opadową

Na jednorazowe podlewanie, trawnikowi powinno się dostarczać nie mniej niż 10 mm opadu/m2

Ilość wody na jednorazowe podlanie trawy to 2-5 litrów na 1 m2 trawnika

Zakładamy, że okres podlewania trawy wynosi 31 tygodni z czego 10 tygodni uznajemy za okres 
szczególnie gorący

Ilość podlewań wynosi aż 72 na cały sezon

Powierzchnia trawnika który traktujemy jako przykład wynosi 100 m2

Koszt podlewania takiej powierzchni wynosi 1,5 tys. zł. (przyjmując cenę 6,20 zł za kubik wody w 
Tarnowskich Górach)

Koszt montażu instalacji nawadniania na wymienioną wyżej powierzchnie trawnika przy 
wykorzystaniu podzespołów marki Hunter wynosi około 4 tyś. zł. 

Do kosztów musimy również doliczyć zbiornik na deszczówkę o pojemności 2,5 tyś. litrów który 
razem z montażem kosztuje 2,8 tyś. zł.

Koszt całkowity takiego projektu oscyluje około 6,8 tyś. zł.

Dzięki skorzystaniu z programu „Moja Woda” możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 4 tyś. zł 
co pozwala nam zredukować koszty do 2,8 tyś. zł.



Rekuperacja

Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca 
w gospodarstwie domowym
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020080070/O/D20020070.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020080070/O/D20020070.pdf


Rekuperacja

• Przeciętna czteroosobowa rodzina oszczędza 1,2 MWh 
energii rocznie dzięki stosowaniu rekuperacji wody.

• Zakładamy czteroosobową rodzinę korzystającą z bojlera 
podgrzewającego wodę elektrycznie. 

• Temperatura kąpieli wynosi 45°C.

• Dzienne zużycie wody przez daną rodzinę jest na 
poziomie 360 litrów na dzień.

• Wartość ciepła właściwego wody wynosi 4200 J/kg K. 

• Roczne zużycie energii do podgrzania wody wynosi 4,9 
MWh. 

• Dla sprawności urządzenia na poziomie 25%, wartość 
zaoszczędzonej energii wynosi 1,2 MWh na rok. 



Przykładowe 
urządzenia

Holenderska Certyfikacja KIWA jest jednym z najbardziej 
znanych globalnie instytutów, zajmujących się certyfikacją, 
kontrolą, testowaniem, szkoleniem i doradztwem 
produktów, usług, procesów, systemów i pracowników. 

W  marcu 2020 roku wydała certyfikat dla urządzeń 
rekuperacji Zypho takich jak:

• rekuperator do wody pod brodzik iZi 30 – 2,6 tyś. zł

• rekuperator do wody pod brodzik iZi 40 – 2,8 tyś. zł

• rekuperator pionowy do wody ZYPHO P65 – 3,3 tyś. zł

Porównanie urządzeń do rekuperacji wody firmy Zypho
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https://mijn.bcrg.nl/media/20201574GKTPWB.pdf

https://mijn.bcrg.nl/media/20201574GKTPWB.pdf


Obiekty użyteczności publicznej (studium przypadku) –
rekuperacja wody na siłowniach i w szpitalach

Według danych z raportu Deloitte, w 2018 roku w Polsce około 7,9% naszego społeczeństwa było 
członkami klubów fitness

Samych klubów fitness, w 2018 roku w Polsce było 2,7 tyś.

Około 50% uczęszczających korzysta z pryszniców na miejscu

Nie każdy chodzi na siłownie codziennie

Przedsiębiorstwa obowiązują inne ceny za energię niż gospodarstwa domowe.

Czas przez jaki urządzenie sprzedane przedsiębiorstwu podlega gwarancji wynosi rok, gdzie dla 
gospodarstwa domowego jest to okres 5 lat



Przykładowe wyniki analizy

Dla dostępnych danych oszacowane wartości 
zaoszczędzonej energii przez rekuperacje w skali 
roku wynoszą:

• Szpitale ogólne wielooddziałowe – 220 MWh 
(roczne zużycie bez rekuperacji – 870 MWh)

• Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym 
dla ćwiczących – 112 MWh (roczne zużycie 
bez rekuperacji – 450 MWh)

Przeciętne normy zużycia wody w usługach.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020080070/O/D20020070.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020080070/O/D20020070.pdf


Przemysł - optymalizacja gospodarki 
wodno-ściekowej w przemyśle 
spożywczym

• Woda w przemyśle spożywczym wykorzystywana jest 
do procesów technologicznych oraz do układów 
chłodniczych, mycia, wytwarzania pary i systemów 
przeciwpożarowych. 

• Duża ilość wody w procesie produkcyjnym oznacza 
również dużą ilość ścieków.  

• Ilość i rodzaj ścieków zależą w dużej mierze od 
technologii oraz sezonowości produkcji. 

• Aby ścieki mogły zostać odprowadzone do 
środowiska muszą zostać oczyszczone ze szkodliwych 
substancji zgodnie z wymaganiami prawa. 

• Na świecie jest wiele firm zajmujących się poprawą 
efektywności rozwiązań wodno-ściekowych
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Główne założenia i rozwiązania proponowane przez firmy: 

oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody procesowej oraz odpowiednie dostosowanie 
jej do wymagań technologicznych związanych z procesami przemysłowymi 

modernizacje istniejących oczyszczalni 

oczyszczalnie z odzyskiem wody (innowacyjne technologie) 

obieg wody w zakładzie przemysłowym  

14



Przykładowe 
rozwiązania

Przykładowe rozwiązania przedstawione zostały dla europejskiej fabryki 
Grupy Danone we Francji, Grupy Bakkavor w fabryce Tilmanstone Salads
w Wielkiej Brytanii oraz spółki należącej do Grupy Pernod Ricard - Irish
Distillers w Irlandii. 

Dla każdej firmy korzyści obejmowały:

• obniżenie kosztów operacyjnych;

• niższe koszty oczyszczania ścieków (w tym: energia, chemikalia, koszty 
pracownicze, części zamienne);

• odzyskiwanie produktu;

• ogólny wzrost wskaźnika odzysku odpadów z 70% do około 95%;

• gwarancja oczyszczania ścieków;

• dostęp do zrównoważonych zasobów.



Aspekty 
prawne

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego 
mogą być wprowadzane do ziemi w granicach gruntu stanowiącego 
własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące 
warunki:

- ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę 

-BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%  a zawartość 
zawiesin ogólnych co najmniej o 50%

-miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu 
o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu 
wodonośnego wód podziemnych

Pozwolenie na budowę – nie jest wymagane, jeżeli przepustowość 
przydomowej oczyszczalni ścieków nie przekracza 7,5 m3 na dobę.

Dokumentacja zgłoszeniowa – bezpłatna; w zgłoszeniu należy 
określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 
oraz termin ich rozpoczęcia.

Pozwolenie wodoprawne – wymagane, gdy przepustowość 
oczyszczalni będzie przekraczać 5 m3 na dobę.



Lokalizacja oczyszczalni – wymagane odległości

Posadowienie oczyszczalni w zabudowie jednorodzinnej, 
zagrodowej i rekreacji indywidualnej:

• od studni – 15 m 

• od granicy działki, drogi lub ciągu pieszego – 2 m 

• od kabli telekomunikacyjnych – 1 m 

• od przewodów elektrycznych – 0,8 m 

• od wodociągu i linii gazowych – 1,5 m 

• od drzew – 3 m 

• odległość najbliższego przewodu rozsączającego od studni – 30 
m 

• odległość pokryw i wylotów wentylacji od okien i drzwi 
zewnętrznych budynku mieszkalnego – 5 m 



Najważniejsze problemy 
gospodarki wodnej 

w Polsce
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Zasoby wód powierzchniowych w Polsce w latach 1951-2016

Zasoby wody powierzchniowej w Polsce gwałtownie maleją.



Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności Polski w mld m3
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Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności na przestrzeni lat maleje.

Zasoby wód powierzchniowych w Polsce w latach 1951-2016

Zasoby wody powierzchniowej w Polsce gwałtownie maleją.



Pobór wody w wybranych krajach europejskich
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Pobór wody zmalał dla wszystkich przedstawionych państw europejskich 
za wyjątkiem Danii, Grecji, Rumunii, Szwecji oraz Węgier.



Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub zmieni w Polsce w mld
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Miesięczne zużycie wody w Polsce i w krajach zachodnich w mld m3/miesiąc

Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub ziemi na przestrzeni lat maleje.

Miesięczne zużycie wody w Polsce w porównaniu do krajów zachodnich jest większe. 



Podsumowanie

Polska ma bardzo duże zużycie wody w porównaniu do innych państw 
europejskich.

Możliwe sposobów przeciwdziałania deficytowi wody:

• wykorzystanie wody szarej w spłuczkach;

• zwiększanie dostępnych zasobów wody i jej retencja, a więc 
zapobieganie fizycznemu niedostatkowi wody; 

• racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi dzięki właściwej 
polityce państwa i stosowaniu instrumentów ekonomiczno-
finansowych;

• oszczędzanie wody w procesach produkcyjnych i usługowych dzięki 
postępowi technicznemu oraz rozwijaniu świadomości ekonomicznej i 
ekologicznej społeczeństwa;

• przeciwdziałanie zmianie klimatu i dostosowywanie się do ich skutków.

Możliwe niekonwencjonalne sposoby zarządzania wodą odpadową:

• wykorzystanie wody szarej do poprawy wydajności pompy ciepła.


