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MĄDRY DOM, BOGATY DOM — darmowy fragment — kliknij po więcej
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  2. Jak zmniejszyć rachunki za wodę2. Jak zmniejszyć rachunki za wodę  
ii  ścieki?ścieki?

Stare przysłowie mówi, że kropla drąży skałę. W dobie rachun-

ków za wodę można dodać — i kieszeń lokatora.

 2.1. Cieknący kran

Czy w Twoim domu cieknie kran? Dopiero co był naprawiany 

i znów z niego sączy się woda? Nie pomaga silniejsze dokręce-

nie zaworu? Woda kapie. Jeżeli pod kran podłoży się gąbkę, to 

dźwięku kropel nie słychać. Hm… tylko czy jest to rozwiązanie 

słuszne? Czy zastanawiałeś się, ile kosztuje woda, która kapie 

z kranu?

Przykład

Kropla wody ma objętość około 0,2 ml. To bardzo mało.

Jeżeli z cieknącego kranu kropla kapie 20 razy na minutę, 

to przez minutę uzbiera się:
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20 * 0,2 ml = 4 ml

W ciągu godziny wypłynie:

60 * 4 ml = 240 ml

To już prawie ćwierć litra. Przez dobę z nieszczelnego kranu 

wykapie:

24 * 0,24 l = 5,76 l.

Przez miesiąc z kranu wycieknie:

30 * 5,76 l = 172,8 l

Przyjmijmy,  że  woda  zimna  kosztuje  2,78  zł/m3.  Woda, 

która wykapie z nieszczelnego kranu, będzie kosztowała:

2,78 zł/m3 * 0,1728 m3 = 0,48 zł

Rocznie będzie to już 5,76 zł.

Inna sytuacja będzie w przypadku wody ciepłej. Przyjmij-

my, że ma ona cenę 55 zł/m3. Woda, która wykapie z nie-

szczelnego kranu w ciągu miesiąca, będzie kosztowała:

55 zł/m3 * 0,1728 m3 = 9,50 zł

Rocznie woda ciepła, która wycieknie z nieszczelnego kra-

nu, będzie kosztowała 114 zł.
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Jeżeli  cieknących kranów jest więcej niż jeden, to wypływają 

przez  nie  całkiem  pokaźne  sumy.  Warto  zatem  pamiętać 

o utrzymaniu sprawności technicznej kranów.

 2.2. Prysznic zamiast kąpieli

Ile trwa wzięcie prysznica? W moim przypadku jest to kilka mi-

nut. Ile czasu trwa napuszczenie wody do wanny? Zdecydowa-

nie dłużej niż wzięcie prysznica!

Jaka jest różnica w zużyciu wody przy braniu prysznica i pła-

wieniu się w wannie?

Przykład

Zużycie wody w przeciętnej wannie napełnionej do 2/3 wy-

nosi 70–90 l. Przyjmijmy średnią 80 litrów. Podczas 5-mi-

nutowej kąpieli pod prysznicem zużywa się 25–40 l. Przyj-

mijmy  średnią  33  litry.  Załóżmy,  że  do  mycia  używamy 

wody składającej  się  połowie  z  wody ciepłej  i  w połowie 

z wody zimnej. Cena takiej mieszanki to:

(2,78 zł/m3 + 55 zł/m3) / 2 = 28,89 zł/m3
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Załóżmy, że w rodzinie są 3 osoby. Kąpią się one w wannie 

codziennie. Zatem zużyte zostanie:

3 * 80 l = 240 l

W ciągu miesiąca będzie to:

30 * 240 l = 7200 l

Przez rok na codzienne kąpiele w wannie zużyte zostanie:

365 * 240 l = 87 600 l = 87,6 m3

Koszt zużytej na ten cel wody i odprowadzonych ścieków 

będzie wynosił:

87,6 m3 * 28,89 zł/m3 = 2530,76 zł.

Codzienne branie prysznica przez 3 osoby będzie kosztowało:

(33 / 80) * 2530,76 zł = 1043,63 zł

Można w ten sposób zaoszczędzić:

2530,76 zł – 1043,63 zł = 1487,13 zł

Aby zamontować w domu prysznic (brodzik, natrysk, kabi-

nę), potrzeba około 3000 zł. Zatem inwestycja zwróci się 

po nieco ponad dwóch latach.

Prysznic to oszczędność miejsca, czasu i wody. Wanna to wygo-

da i relaks, ale też większe koszty.
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 2.3. Darmowe bąbelki

Czy zdarza Ci się odkręcać kran tak, że woda wypływa z niego 

pełnym strumieniem? Na przykład możesz tak robić w kuchni. 

Masz brudne dłonie.  Chcesz je  umyć i  otwierasz kran wierz-

chem dłoni. Taki manewr jest nieprecyzyjny. Naciskasz, naci-

skasz, woda nie płynie. Wreszcie — buch! Płynie pełnym stru-

mieniem.

Milusińscy też często odkręcają wodę tak, że płynie jej tyle, ile 

tylko może wypłynąć przez wylewkę. Ile wody może w ten spo-

sób się marnować?

Przykład

Średnio jedna osoba zużywa 160 l wody dziennie. W rodzi-

nie 3-osobowej zużywane jest 480 l wody dziennie. W skali 

roku jest to:

365 * 480 l = 175200 l = 175,2 m3

Jeżeli 33% tej objętości będzie stanowiła woda ciepła, a 67% 

zimna, to za 175,2 m3 zużytej wody trzeba będzie zapłacić:

0,33 * 175,2 m3 * 55 zł/m3 + 0,67 * 175,2 m3 * 2,78 zł/m3 = 

= 3179,88 zł + 326,33 zł = 3506,21 zł
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W zmniejszeniu tej  kwoty pomocny jest perlator — sitko 

o drobnych oczkach, który mocuje się na końcu wylewki. 

Powoduje  on  ograniczenie  i  napowietrzenie  strumienia 

wody. Strumień ma optycznie tę  samą szerokość jak bez 

perlatora, ale wypływ wody maleje o 30%. Przyjmijmy, że 

1/4 z zużywanej wody wypływa przez baterię.

Zainstalowanie perlatora da oszczędność:

0,25 * 30% = 7,5%

W przeliczeniu na koszty da to oszczędność:

3506,21 zł * 7,5% = 262,97 zł/rok

Cena perlatora wynosi około 10 zł. Jeżeli w domu znajduje 

się  sześć  baterii,  to  ich  wyposażenie  w  perlatory  będzie 

kosztowało  60  zł.  Inwestycja  zwróci  się  w  nieco  ponad 

4 miesiące.

 2.4. Kosztowne nawyki

Chcesz  umyć  zęby.  Idziesz  do  łazienki.  Bierzesz  szczoteczkę. 

Zwilżasz ją wodą. Nakładasz pastę i zaczynasz myć zęby. Trwa 

ono zalecane trzy minuty.
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Ale czy o czymś nie zapomniałeś? Czy gdy myjesz zęby, zakrę-

casz kran? Jeżeli szum wody towarzyszy Ci podczas szorowania 

— policzymy, ile to kosztuje.

Przykład

Załóżmy, że nikt z domowników nie zakręca kranu podczas 

mycia zębów. Maksymalna prędkość wypływu wody z kra-

nu wynosi 10–12 l/min. Załóżmy, że do mycia zębów kran 

odkręcany  jest  tylko  częściowo.  Wypływa  z  niego  woda 

z prędkością 2 l/min.

Mycie  zębów  trwa  3  minuty.  Wykonywane  jest  2  razy 

dziennie. W rodzinie są 3 osoby. W sumie kran jest niepo-

trzebnie otwarty przez:

3 * 2 * 3 = 18

— minut dziennie.

W tym czasie wypływa:

18 min * 2 l/min = 36 l

Bez wody nie da się umyć. Jeżeli każdy naleje jej do kubka, 

to dziennie zostanie zużyte do mycia zębów:

6 * 0,25 l = 1,5 l

Zatem marnowane jest:

13

http://ekonomiczny-dom.zlotemysli.pl/interesujacy,1/


MĄDRY DOM, BOGATY DOM — darmowy fragment — kliknij po więcej
Witold Wrotek

36 l – 1,5 l = 34,5 l

Przez cały rok wypłynie z kranu:

365 * 34,5 l = 12592,5 l

— czyli 12,59 m3.

Załóżmy, że do mycia używamy wody składającej się poło-

wie z wody ciepłej i w połowie z wody zimnej. Cena takiej 

mieszanki to:

(2,78 zł/m3 + 55 zł/m3) / 2 = 28,89 zł/m3

Za  wodę,  która  w  ciągu  roku  bezużytecznie  wycieknie  z 

kranu, trzeba będzie zapłacić:

12,59 m3 * 28,89 zł/m3 = 363,73 zł

A ilu jest w domu mężczyzn golących się na mokro? Czy do płu-

kania maszynki używają małej miseczki napełnionej wodą, czy 

strumienia wody ciurkającej z kranu?

Korzystając z obliczeń wykonanych dla mycia zębów, możesz 

wykonać obliczenia „strat” przy goleniu.
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 2.5. Baterie termostatyczne

Woda, którą używamy do mycia, musi się składać z wody cie-

płej i zimnej. W zależności od temperatury, którą chcemy uzy-

skać, musimy inaczej ustawić intensywność strumieni.

Na tym problemy się nie kończą. Woda zimna, która znajduje 

się w rurach wewnątrz budynku, jest nieco podgrzana. Woda, 

która dopiero napłynie z sieci lub studni, ma temperaturę oko-

ło 10oC. Temperatura mieszanki ciepłej i  zimnej wody, którą 

ustawimy po otworzeniu kranu będzie spadała. Woda gorąca, 

która  znajduje  się  w  rurach  wewnątrz  budynku,  jest  nieco 

schłodzona. Woda, która dopiero napłynie z sieci lub kotła, ma 

temperaturę  wyższą.  Temperatura mieszanki  ciepłej  i  zimnej 

wody będzie rosła.  Niestety napływ wody chłodniejszej i  cie-

plejszej nie bilansują się. W efekcie temperaturę wody musimy 

ustawiać kilka razy. W tym czasie woda leci.

Baterie termostatyczne pozwalają na ustawienie żądanej tem-

peratury wody. Następnie możemy zająć się myciem, a bateria 

będzie tak regulowała dopływ wody ciepłej i zimnej, aby tem-

peratura mieszanki wyciekającej z kranu nie była wyższa od za-

danej.

W przypadku baterii zwykłej ustawienie optymalnej tempera-

tury wody zajmuje kilkanaście, a nierzadko nawet kilkadziesiąt 

15

http://ekonomiczny-dom.zlotemysli.pl/interesujacy,1/


MĄDRY DOM, BOGATY DOM — darmowy fragment — kliknij po więcej
Witold Wrotek

sekund. Zużywana w tym czasie woda jest  marnowana.  Przy 

baterii  termostatycznej woda o optymalnej temperaturze wy-

pływa już po 3–4 sekundach. Straty wody są zatem nieporów-

nywalnie mniejsze.

Przykład

Załóżmy,  że chcemy korzystać ze strumienia o prędkości 

wypływu 7 l/min. Z kranu wycieka równa ilość wody ciepłej 

i zimnej. Cena takiej mieszanki to:

(2,78 zł/m3 + 55 zł/m3) / 2 = 28,89 zł/m3

Załóżmy, że w domu są trzy osoby. Każda korzysta z wody 

o odpowiednio ustawionej temperaturze sześć razy dzien-

nie (trzy razy myje dłonie przez posiłkami, raz po przyjściu 

do domu i dwa razy przy toalecie porannej i wieczornej). 

Daje to w sumie 18 ustawień temperatury wody.

Załóżmy,  że  dzięki  baterii  termostatycznej  uda  się  skrócić 

czas poboru wody o 30 sekund. Da to oszczędność 3,5 l wody.

W ciągu całego dnia zaoszczędzone zostaną:

18 * 3,5 l = 63 l

W skali roku będzie to oszczędność wynosząca:

365 * 63 l = 22 995 l

16

http://ekonomiczny-dom.zlotemysli.pl/interesujacy,1/


MĄDRY DOM, BOGATY DOM — darmowy fragment — kliknij po więcej
Witold Wrotek

— czyli niemal 23 m3.

Taka ilość pobranej wody będzie kosztowała:

28,89 zł/m3 * 23 m3 = 664,47 zł

Aby wyeliminować wypływ wody używanej do mycia, bate-

rie takie powinny być zainstalowane w łazience przy umy-

walce i przy natrysku. W stosunku do baterii zwykłych są 

one droższe o około 200 zł. Dwie baterie będą więc koszto-

wały dodatkowo 400 zł.

Z powyższego rachunku widać,  że inwestycja zwrócić  się 

w czasie nieco ponad 7 miesięcy. Będzie on jeszcze krótszy, 

gdy uwzględnimy koszty wywozu szamba.

 2.6. Pompa cyrkulacyjna c.w.u

Pompa cyrkulacyjna powoduje, że ciepła woda będzie krążyła 

w instalacji, a nie stała w rurach i stygła. Gdy odkręcisz kran, 

nie będziesz musiał czekać, aż zleci zimna woda nagromadzona 

w rurach. Ciepła woda zacznie lecieć prawie natychmiast.

17

http://ekonomiczny-dom.zlotemysli.pl/interesujacy,1/


MĄDRY DOM, BOGATY DOM — darmowy fragment — kliknij po więcej
Witold Wrotek

Przykład

Załóżmy, że instalacja wykonana jest z rur o średnicy 0,5". 

Załóżmy, że rury biegnące od źródła ciepłej wody (licznika 

lub kotła) mają długość 3 m. Mieści się w nich 0,00049 m3.

Załóżmy, że rury te prowadzą do łazienki. Pobierana jest 

w niej woda 6 razy dziennie. W ciągu roku spuszczone zo-

stanie:

6 * 365 *0,00049 m3 = 3,2 m3

Ile kosztuje zmarnowana woda? Wodę trzeba pobrać z wo-

dociągu. Przyjmijmy, że woda zimna kosztuje 2,78 zł/m3. 

Poniesiemy koszty wywozu szamba. Przyjmijmy, że kosztu-

je ono 20,84 zł/m3.

W skali roku za pobranie i wylanie 3,2 m3 wody zapłacimy:

(2,78 zł/m3 + 20,84 zł/m3) * 3,2 m3 = 75,58 zł

Policzmy, czy opłacalne jest zainstalowanie pompy cyrku-

lacyjnej. Pompa zasilana jest prądem. Ma ona moc 20 W. 

Przez dobę zużyje prawie 0,5 kWh. W ciągu roku będzie to 

182,5 kWh.

Załóżmy, że korzystamy z taryfy G12. Wówczas za godziny 

10 godzin zapłacimy 0,32 zł/kWh. Za 14 godzin zapłacimy 

0,60 zł/kWh.
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Średni koszt energii w taryfie G12 wynosi:

(10 / 24) * 0,32 zł/kWh + (14 / 24) * 0,60 zł/kWh = 

= 0,42 * 0,32 zł/kWh + 0,58 *0,60 zł/kWh = 0,13 + 0,36 = 

= 0,49 zł/kWh

Za zużytą energię zapłacimy:

182,5 kWh * 0,49 zł/kWh = 89,43 zł

W praktyce pompa nie pracuje jednak z mocą maksymal-

ną. Gdy już jest uruchomiona, na samo przetłaczanie wody 

w instalacji pobiera około 10 W. Zatem koszty zużytej ener-

gii wyniosą rocznie 44,72 zł.

W skali roku zaoszczędzimy na wodzie:

75,58 zł – 44,72 zł = 30,86 zł

Po trzech latach oszczędności będą wynosiły 93,58 zł.

Niestety koszty pompy obiegowej są wyższe. Wynoszą one około 

300 złotych. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że dzięki niej 

skróci się czas oczekiwania na ciepłą wodę, a pompa będzie dzia-

łała kilkanaście lat — inwestycję możemy uznać za celową.
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 2.7. Jak można zaoszczędzić na 

wodzie i ściekach?

➢ Część wody masz za darmo! Zbieraj deszczówkę lub wodę 

z drenażu  opaskowego  domu.  Używaj  jej  do  podlewania 

ogrodu.

➢ Zmywarkę lub pralkę włączaj  wówczas,  gdy są całkowicie 

napełnione. Jedno mycie lub pranie we w pełni załadowa-

nym urządzeniu pochłania mniej wody niż dwa w częściowo 

załadowanych urządzeniach.

➢ Zainstaluj taki zbiornik na szambo, aby trzeba go było opróż-

niać jak najrzadziej — cena za wywóz 1 m3 nieczystości płyn-

nych jest tym niższa, im większy samochód po nie przyjedzie.
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Jak skorzystać z wiedzyJak skorzystać z wiedzy  
zawartejzawartej  ww  pełnej wersji ebooka?pełnej wersji ebooka?

Jeżeli potrzebujesz jeszcze więcej konkretów lub zastanawiasz 

się, jak to wszystko osiągnąć, czy w ogóle jest to realne, to ko-

niecznie  przeczytaj  pełną  wersję  tej  publikacji,  samodzielnie 

policz, ile możesz zaoszczędzić i… zrób to!

http://ekonomiczny-dom.zlotemysli.pl/

Co powoduje, że tracimy miesięcznie od 100 do 400 

złotych, płacąc podatek od bezmyslności?
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Budżet domowy pod ostrzałem! — Adrian Hinc

Codziennie nasz domowy budżet jest po ostrza-

łem żony, męża, dzieci... no i my sami bombar-

dujemy go coraz to lepszymi pomysłami na wy-

ciąganie z  niego maksymalnie tyle,  ile  się  da. 

Cały sekret polega na poznaniu praw, które rzą-

dzą finansami. Możesz się tego nauczyć, rozpo-

czynając dzisiaj edukację finansową.

Ta publikacja otworzyła mi oczy — teraz widzę, 

ile pieniędzy wypływa niezauważonych z mojego 

portfela. Polecam ją każdemu. Pomaga zauważyć to, co niezauważalne, 

a rani dotkliwie naszą kieszeń.

Kamil Stenzel — student

Inwestuj we własny dług — Sławomir Śniegocki

Nie jest to wiedza dla inwestorów giełdowych! Jest 

to napisany prostym językiem poradnik dla wszyst-

kich, którzy chcą inteligentnie prowadzić domowy 

budżet, brać mądre kredyty i nauczyć się, jak prawi-

dłowo inwestować pieniądze. Czy warto tracić pie-

niądze, ignorując zasady finansowej inteligencji?

Kupując  tę  książkę  trafiłem  w  dziesiątkę.  Jest 

w niej INSTRUKCJA nie tylko jak wyjść z długów, 

ale jak inwestować by stawać się coraz bardziej nie-

zależnym finansowo.

Mirosław Glacel
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