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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 3.1: podręcznik dotyczący zużycia wody na etapie użytkowania: briefing wprowadzający, instrukcje i 

wytyczne (wersja publikacji 1.1) 

 

Streszczenie 

Level(s) – wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków biurowych i mieszkalnych – 

można stosować od najwcześniejszych etapów projektu koncepcyjnego aż do przewidywanego zakończenia eksploatacji 

budynku. Oprócz efektywności środowiskowej, która jest głównym przedmiotem oceny, system Level(s) umożliwia również 

ocenienie innych istotnych powiązanych aspektów efektywności przy użyciu wskaźników i narzędzi dotyczących zdrowia i 

komfortu, kosztów całego cyklu życia oraz potencjalnych przyszłych elementów ryzyka powiązanych z efektywnością. 

Celem Level(s) jest zapewnienie wspólnego języka do analizy zrównoważonego charakteru budynków. Wspólny język powinien 

umożliwiać podejmowanie na poziomie budynku działań, które mogą wyraźnie przyczynić się do osiągnięcia szerszych celów 

europejskiej polityki ochrony środowiska. System Level(s) ma następującą strukturę: 

1. makrocele: nadrzędny zbiór 6 makrocelów na potrzeby systemu Level(s), które przyczyniają się do osiągnięcia celów 

polityki UE i państw członkowskich w obszarach takich jak: energia, zużycie materiałów, gospodarowanie odpadami, 

woda i jakość powietrza w pomieszczeniach; 

2. główne wskaźniki: zbiór 16 wspólnych wskaźników, wraz z uproszczoną metodyką oceny cyklu życia (LCA), które 

można stosować do pomiaru efektywności budynków oraz ich wkładu w osiąganie poszczególnych makrocelów; 

Ponadto system Level(s) ma na celu promowanie podejścia opartego na cyklu życia. Prowadzi on użytkowników od początkowego 

skupienia się na poszczególnych aspektach efektywności budynków ku bardziej całościowemu podejściu, przy czym celem jest 

szersze wykorzystywanie w Europie metody oceny cyklu życia (LCA) oraz oceny kosztów całego cyklu życia (LCCA). 
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Struktura dokumentu Level(s) 

 

Rysunek 1. Struktura dokumentu Level(s) 
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Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika dotyczącego stosowania wskaźników 

Level(s) to system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru, który można stosować w odniesieniu do 
przedsięwzięć budowlanych w celu zgłaszania i poprawy ich efektywności. Dokumentację uzupełniającą 
opracowano w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich podmiotów, które mogą być zaangażowane w ten 
proces.  

Jeżeli dopiero zaczynasz interesować się tematyką oceny zrównoważonego charakteru budynków, zalecamy 
zapoznanie się z pierwszą częścią podręcznika użytkownika systemu Level(s). W części pierwszej przedstawiono 
wprowadzenie na temat podstawowych pojęć systemu Level(s) i jego stosowania do przedsięwzięć 
budowlanych.  

Jeśli nie przygotowałeś jeszcze swojego przedsięwzięcia budowlanego do korzystania z systemu Level(s), w tym 
nie wypełniłeś planu przedsięwzięcia i opisu budynku, zalecamy zapoznanie się z drugą częścią podręcznika 
użytkownika systemu Level(s).  

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników stanowi trzecią część podręcznika 
użytkownika systemu Level(s), w której znajdują się instrukcje dotyczące sposobów korzystania z samych 
wskaźników. Ma on pomóc w zastosowaniu wybranego wskaźnika do przedsięwzięcia budowlanego. Pomoże w 
tym w następujący sposób: 

 Briefing wprowadzający: w sekcji tej przedstawiono przegląd wskaźników, w tym: 

 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia efektywności;  

 co dany wskaźnik mierzy;  

 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  

 jednostkę miary; oraz  

 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

 Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach: W tej sekcji 
przedstawiono:  

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  

 co jest potrzebne do dokonania oceny;  

 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1); oraz  

 formaty sprawozdawczości.  

W instrukcjach znajduje się wiele odesłań do sekcji „Wytyczne i dalsze informacje”, która znajduje się 
po instrukcjach.  

 Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika: sekcja ta zawiera dodatkowe ogólne 
informacje i wytyczne, które pomogą w wykonaniu konkretnych kroków określonych w instrukcji, w 
tym koncepcje projektu wprowadzone na poziomie 1 oraz praktyczne kroki służące do obliczenia lub 
zmierzenia efektywności na poziomie 2 i 3. Wszystkie te informacje są powiązane z konkretnymi 
krokami określonymi w instrukcji na poziomie 1, 2 lub 3. 

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników przygotowano w taki sposób, aby po 
zapoznaniu się ze wskaźnikiem i zrozumieniu, jak z niego korzystać, użytkownik nie musiał już sprawdzać 
wytycznych i informacji ogólnych, a jedynie stosować bezpośrednio instrukcje dotyczące wybranego poziomu. 
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Stosowane terminy techniczne i definicje 

Termin Definicja 

Fasada zielona 

Pionowa konstrukcja, na której bezpośrednio lub pośrednio mocuje się rośliny pnące lub 
wiszące, aby rosły w górę lub w dół konstrukcji. W przypadku roślin pnących podłoże 
uprawowe umieszczone jest na poziomie gruntu, a w przypadku roślin wiszących podłoże 
umieszczone w pojemnikach. 

Dach zielony 

Roślinny krajobraz zainstalowany na powierzchni dachu w formie luźno ułożonej lub 
modułowej. Dachy zielone mogą być dalej klasyfikowane jako ekstensywne, 
półintensywne lub intensywne w zależności od głębokości położonego substratu i 
zasadzonej roślinności. 

Ściana zielona 
Pionowa konstrukcja, która jest zwykle wyposażona w modułowe, wstępnie obsadzone 
panele posiadające podłoże uprawowe połączone ze ścianą. 

Szara woda 

Ścieki domowe, poza ściekami z WC i pisuarów. Termin ten zwykle stosuje się do ścieków 
pochodzących ze zlewów, umywalek, pryszniców, wanien, pralek i zmywarek. Podział na 
„lekką wodę szarą” można stosować w odniesieniu do ścieków domowych z pryszniców, 
wanien i umywalek, ze względu na ich z natury niższy ładunek organiczny. 

Nawadnianie 
Praktyka dostarczania wody na dany obszar gruntu przez rury, zraszacze lub kanały, aby 
umożliwić wzrost roślinności. 

Woda pitna 

Woda, w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, która jest zdrowa i czysta, a zatem 
nadaje się do spożycia przez ludzi i można jej używać do picia, gotowania, 
przygotowywania żywności i innych celów domowych. Termin ten może być uważany za 
synonim „wody do spożycia”. 

Zbieranie 
wody 
deszczowej 

Zbieranie i magazynowanie wody deszczowej w celu częściowego lub całkowitego 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę. Woda deszczowa jest 
zwykle zbierana z dachów, ale może być również zbierana z innych nieprzepuszczalnych 
lub przepuszczalnych powierzchni gruntu, w zależności od ryzyka zanieczyszczenia i 
zamierzonego zastosowania końcowego. 

 
 
 



 

 

5 
 

Briefing wprowadzający 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Około 21% całej wody pobieranej w UE wykorzystuje się do zaopatrzenia publicznego, z czego większość w 
budynkach. Średnio każdy obywatel Unii zużywa bezpośrednio 160 l wody dziennie. Trend polegający na 
rosnącej liczbie ludności miejskiej wywiera większą presję na zaopatrzenie w wodę na obszarach miejskich. 
Zużycie wody stanowi również koszt operacyjny dla właścicieli/użytkowników budynków.  

Ograniczenie zużycia wody zmniejszy wpływ na środowisko związany z dostarczaniem wody do punktu 
zapotrzebowania (tj. związany z jej poborem, uzdatnianiem i przepompowywaniem przez sieć dystrybucyjną). 
W przypadku ciepłej wody lepsza efektywność zapewnia również znaczne oszczędności energii dla 
konsumentów. Bardziej efektywne wykorzystanie wody zmniejszy presję na zasoby wody słodkiej, zwłaszcza w 
dorzeczach rzek, w których występuje ciągły lub sezonowy niedobór wody. Na obszarach, gdzie do zaopatrzenia 
w wodę niezbędne jest odsalanie (zwłaszcza w południowej Europie), koszty i korzyści dla środowiska wynikające 
z efektywnego wykorzystania wody są znacznie wyższe, ponieważ do uzdatniania wody potrzeba znacznie więcej 
energii. 

Cele tego wskaźnika obejmują zatem:  

 umożliwienie użytkownikom zrozumienia głównych źródeł zużycia wody związanych z ich budynkiem;  

 uświadomienie sobie względnego znaczenia niedoboru wody w regionie, w którym znajduje się 

budynek;  

 możliwość oszacowania potencjalnych oszczędności wody w projekcie budynku dzięki zbieraniu wody 

deszczowej i ponownemu wykorzystaniu szarej wody;  

 możliwość oszacowania potencjalnych oszczędności wody w wyposażeniu budynku ze względu na 

wybór wodooszczędnej armatury sanitarnej/urządzeń sanitarnych; oraz  

 ocenienie i zoptymalizowanie potencjalnego wpływu nawadniania obszarów porośniętych roślinnością.  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten służy do pomiaru całkowitego zużycia wody w przeliczeniu na przeciętnego użytkownika budynku, 
przy czym daje możliwość rozbicia tej wartości na wodę pitną i niezdatną do picia. 

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 3.1 

1. Projekt koncepcyjny (zgodny 
z zasadami projektowania)  

 W projekcie koncepcyjnym podaje się informacje mające skłonić do dyskusji i 
podejmowania decyzji dotyczących aspektów projektu, które bezpośrednio lub 
pośrednio wpłyną na zużycie wody, zwłaszcza wody pitnej, podczas użytkowania 
budynku. 

2. Szczegółowy projekt i 
budowa (w oparciu o 
obliczenia, wskaźniki 
wykorzystania i stopień 
wykorzystania)  

 Na etapach szczegółowego projektu i budowy wpływ różnych właściwości projektu i 
zakupu różnych urządzeń na szacunkowe zużycie wody na etapie użytkowania można 
obliczyć przy użyciu narzędzia obliczeniowego dotyczącego zużycia wody w ramach 
systemu Level(s) bazującego na arkuszu Excel. 

3. Etap powykonawczy i 
warunki rzeczywistego 
użytkowania (na podstawie 
specyfikacji produktu, 
monitoringu i pomiarów) 

 Świadomość i informacje na temat cech projektowania pod kątem obiegu 
zamkniętego i ich potencjalnej przyszłej wartości. 

Jednostka miary 

Zużycie wody podczas fazy użytkowania w całym cyklu życia budynku mierzy się w jednostkach m3 na 
użytkownika na rok, co pozwala na porównanie z budynkami o różnych rozmiarach i stopniach wykorzystania.  

Granice systemu  
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Wskaźnik dotyczy etapu B7 (operacyjne zużycie wody) cyklu życia budynku, zgodnie z normą EN 15978. 
Obejmuje on wodę zużywaną wewnątrz budynku (tj. do picia, do celów sanitarnych oraz do ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji i nawilżania) oraz na zewnątrz budynku (np. do nawadniania obszarów porośniętych 
roślinnością, fontann itp.), o ile zastosowania zewnętrzne mieszczą się w granicach obszaru budynku.  

Zakres 

Zakres dokonywania szacunków zużycia wody na etapie użytkowania w ramach sprawozdawczości na poziomie 
2 jest nieco inny w zależności od rodzaju budynku. 

 

Tabela 1. Porównanie zakresów dla budynków mieszkalnych i biurowych 

 Budynki mieszkalne Budynki biurowe 

Armatura sanitarna 
Toalety, baterie łazienkowe, prysznice, 

wanny i baterie kuchenne 
Toalety (w tym pisuary), baterie łazienkowe, 

prysznice i baterie kuchenne 

Urządzenia 
gospodarstwa 
domowego zużywające 
wodę 

Zmywarki i pralki – 

Inne* Nawadnianie Nawadnianie, mycie podłóg, mycie okien 

W odniesieniu do rzeczywistych odczytów wodomierza pobranych do celów sprawozdawczości na poziomie 3 
zostaną przeprowadzone pomiary wszystkich źródeł zużycia wody wodociągowej oraz istnieje możliwość 
uwzględnienia zużycia z innych źródeł, takich jak pobór wody z odwiertu na miejscu, zebrana woda deszczowa i 
ponownie wykorzystana szara woda. Należy zwrócić uwagę na stopień wykorzystania, ponieważ wszelkie 
nieścisłości w tym zakresie mają bezpośredni wpływ na wyniki uzyskane przy użyciu zastosowanej jednostki 
miary.  

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Obliczenia stosowane dla poziomu 2 określono w indywidualnym arkuszu kalkulacyjnym Excel1. Arkusz Excel jest 
wypełniony domyślnymi wskaźnikami stopnia wykorzystania i domyślnymi wartościami zużycia wody dla różnych 
urządzeń wykorzystujących wodę oraz armatury sanitarnej/urządzeń sanitarnych. Z tych domyślnych wartości 
należy korzystać w przypadkach, gdy użytkownicy nie posiadają konkretnych danych do wprowadzenia. Pomiary 
w ramach poziomu 3 należy wykonać na podstawie rzeczywistych odczytów wodomierza i należy oszacować 
rzeczywisty stopień wykorzystania. 

 

                                                           
1 Zob. dokumenty dotyczące szczegółowego wskaźnika 3.1 (plik Word z instrukcjami i dalszymi wytycznymi) oraz plik Excel do 

wprowadzania danych dostępne na stronie: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/412/documents 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie poziomu 1 

Poziom 1 koncentruje się na uświadomieniu czytelnikowi pięciu bardzo istotnych aspektów 
ograniczania i optymalizacji zużycia wody na etapie użytkowania, niezależnie od tego, czy zamierza on 
dokonywać szacunków na poziomie 2, czy zgłaszać rzeczywiste odczyty wodomierzy na poziomie 3. 
Użytkownicy powinni krótko opisać, jak te aspekty Poziomu 1 zostały uwzględnione (lub nie) podczas 
dyskusji i podejmowania decyzji na etapie projektu koncepcyjnego w tabeli podsumowującej w L1.4.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 15). 

1. Należy zapoznać się z listą kontrolną koncepcji projektów wodooszczędnych w punkcie L1.4 
oraz z opisami podstawowymi zawartymi w wytycznych technicznych dla poziomu 1. 

2. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić, w jaki sposób koncepcje 
projektu wodooszczędnego mogą być wprowadzone do procesu projektowania. 

3. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje projektu 
wodooszczędnego, wykorzystując format sprawozdawczości L1 (zob. L1.5). 

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Na etapie projektu koncepcyjnego głównymi podmiotami są: architekt koncepcyjny, właściciel budynku 
oraz właściwy organ budowlany, który udziela pozwolenia na prace budowlane lub renowacyjne. W 
razie potrzeby należy zaangażować specjalistę w zakresie projektowania i planowania nowych obszarów 
porośniętych roślinnością, takich jak dachy zielone i pionowe ogrody (bezpośrednio z architektem lub 
na zasadzie podwykonawstwa).  

Zwłaszcza w przypadku większych przedsięwzięć budowlanych w procedurze uzyskiwania pozwoleń 
bierze udział odpowiednie przedsiębiorstwo wodociągowe w celu zapewnienia możliwości podłączenia 
do sieci wodociągowej wody pitnej i kanalizacji. Zaangażowanie ich może być konieczne nawet wtedy, 
gdy zainstalowano już przyłącza. Na przykład jeżeli stopień wykorzystania znacznie wzrośnie i jeżeli 
planowane są przyłącza przelewowe do szarej wody i wody deszczowej. 

Na późniejszym etapie przedsięwzięcia oraz w razie potrzeby wykonawca i wyspecjalizowani 
podwykonawcy są odpowiedzialni za zamówienie wodooszczędnych urządzeń/armatury oraz za projekt 
i montaż systemów zbierania wody deszczowej, systemów ponownego użycia szarej wody, 
kształtowania krajobrazu obszarów porośniętych roślinnością, systemów nawadniania oraz za 
dodatkowe opomiarowanie wody poza przyłączem wodociągowym.  

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Na podstawie najlepszych praktyk i przeglądu literatury przeprowadzonego przez Wspólne Centrum 
Badawcze zidentyfikowano następujące koncepcje projektu wodooszczędnego jako wyznaczniki 
osiągania lepszej efektywności.  

Koncepcja projektu na 
poziomie 1 

Krótki opis 

1. Specyfikacja 
wodooszczędnych armatury 
i urządzeń sanitarnych 

Należy rozważyć zakresy wydajności dla różnych urządzeń sanitarnych i 
armatury sanitarnej (np. natężenie przepływu w kranach i głowicach 
prysznicowych w l/min, objętość zbiorników do spłukiwania toalet w l/spłukanie 
itp.). Należy zapoznać się z krajowymi lub międzynarodowymi programami 
oznakowania. 

2. Znaczenie niedoboru 
wody jako czynnika 
zmniejszającego 
zapotrzebowanie na wodę. 

Kontrola danych wskaźnika eksploatacji wody (WEI+) dla dorzecza, w którym 
dany budynek ma się znajdować, i porównanie ich z innymi europejskimi 
dorzeczami. Każdą średnią wartość WEI+ w okresie letnim >20% należy oznaczyć 
jako niedobór wody, który jest konkretnym problemem. 
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Koncepcja projektu na 
poziomie 1 

Krótki opis 

3. Zbadanie możliwości 
wykorzystania wody 
niezdatnej do picia w celu 
zastąpienia popytu na wodę 
pitną. 

Należy rozważyć potencjał budynku i terenu w odniesieniu do: 

 zbierania wody deszczowej (tj. należy sprawdzić dostępny obszar 
zbioru i rozkład opadów) 

 ponownego użycia szarej wody (tj. należy rozważyć odpowiednie 
zastosowania, takie jak spłukiwanie toalet i nawadnianie wraz z 
odpowiednimi źródłami szarej wody, takimi jak prysznice i umywalki 
w łazienkach). 

4. Wodooszczędne obszary 
porośnięte roślinnością 

Oceniając, czy w otoczeniu budynku powinny (czy też nie) znajdować się obszary 
porośnięte roślinnością, należy rozważyć, w jaki sposób poniższe aspekty mogą 
zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę do nawadniania: 

 wybieranie roślin charakteryzujących się niskim zapotrzebowaniem 
na wodę 

 stosowanie skutecznych technik nawadniania 

 położenie roślinności i inne czynniki, które mogą stworzyć 
mikrośrodowiska zmniejszające wskaźniki parowania. 

5. Plan pomiarowy 

Zamontowanie wielu liczników na miejscu w celu lepszego monitorowania 
zużycia wody w budynku, dokładnego określenia znaczenia nawadniania oraz 
udziału zbieranej wody deszczowej i ponownie użytej szarej wody w całkowitym 
zużyciu wody. 

 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Koncepcja projektu 
uwzględniającego 

zużycie wody 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do przedsięwzięcia 
budowlanego? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Specyfikacja 
wodooszczędnych 
armatury i urządzeń 
sanitarnych 

Tak 

Zastosowanie niskoprzepływowych toalet z podwójnymi 
przyciskami (5 l w przypadku spłukiwania pełnego i 3 l w 
przypadku spłukiwania częściowego) określono z myślą o 
zastąpieniu w łazienkach pierwotnie zainstalowanych 
spłukiwanych toalet zużywających 7 l.  

Wszystkie pierwotnie zainstalowane baterie łazienkowe 
odznaczały się natężeniem przepływu 12 l/min i zostaną 
wymienione na baterie o przepływie nie większym niż 8 l/min. 

2. Rozważenie 
znaczenia niedoboru 
wody w dorzeczu rzeki, 
w którym 
zlokalizowany jest 
budynek. 

Tak 

Przedsięwzięcie budowlane jest zlokalizowane w dorzeczu 
rzeki Ebro w Hiszpanii, gdzie średnia letnia wartość WEI+ w 
latach 2002–2014 wynosiła 30,44%. Zgodnie z bazującym na 
arkuszu Excel narzędziem systemu Level(s) dorzecze to zajmuje 
10. miejsce w Europie pod względem największego niedoboru 
wody (spośród 105 dorzeczy). W związku z tym niedobór wody 
jest zdecydowanie silnym bodźcem do zmniejszenia zużycia 
wody.  

3. Potencjał zbierania 
wody deszczowej i 
ponownego użycia 
szarej wody 

Tak 

Ponowne użycie szarej wody (z umywalek w łazienkach) 
zostało rozważone tylko w kontekście nawadniania. Potencjał 
zbierania wody deszczowej jest niski, ale każda woda 
deszczowa spadająca na dach lub powierzchnie utwardzone 
będzie kierowana do studzienki w celu użycia jej do 
nawadniania. 

4. Rozważenie 
aspektów związanych z 
oszczędnym 
gospodarowaniem 
wodą na wszelkich 

Tak 

Budynek będzie posiadał wewnętrzne patio z trawnikiem i 
kwiatami, zasilane przez system nawadniania z obiegiem 
zamkniętym, który obejmuje również fontannę i wodotrysk 
zen. Przewiduje się nawadnianie przy użyciu deszczowni we 
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Koncepcja projektu 
uwzględniającego 

zużycie wody 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do przedsięwzięcia 
budowlanego? 

(należy przedstawić krótki opis) 

obszarach porośniętych 
roślinnością 

wczesnych godzinach porannych, z funkcją programowania 
czasu i ręcznym sterowaniem. 

Zewnętrzna strefa terenu budowy i parkingu zostanie otoczona 
zieloną granicą z rodzimych krzewów i drzew o niskim 
zapotrzebowaniu na wodę, dostosowanych do lokalnego 
klimatu. W tych częściach planuje się zainstalowanie 
podpowierzchniowego systemu nawadniania kropelkowego. 
Przygotowanie szczegółowego projektu zostanie zlecone 
wyspecjalizowanym konsultantom. 

5. Uwzględnienie planu 
pomiarowego 

Tak 

Oprócz normalnego licznika rozliczeniowego dla całego 
budynku zostaną zainstalowane oddzielne liczniki do 
monitorowania: (i) przepływów szarej wody do systemu 
nawadniającego; (ii) przerywanych przepływów wody 
deszczowej do systemu nawadniającego oraz (iii) wszelkich 
niezbędnych przepływów wody pitnej do systemu 
nawadniającego.  
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

L2.1. Przeznaczenie poziomu 2 

Przeznaczeniem poziomu 2 jest zapewnienie użytkownikom możliwości oszacowania zużycia wody na 
osobę w budynku jako funkcji zużycia generowanego przez urządzenia i sprzęty zużywające wodę oraz 
zużycia wody do celów nawadniania obszarów za pomocą narzędzia obliczeniowego bazującego na 
arkuszu Excel. Najniższy możliwy poziom, do którego można ograniczyć zużycie wody pitnej, można 
oszacować poprzez wskazanie wydajniejszych urządzeń i sprzętów oraz poprzez zbieranie wody 
deszczowej lub ponowne użycie szarej wody.  

L2.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 28). 

1. Należy pobrać narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s). 

2. Należy wygenerować średnią wartość wskaźnika WEI+ w okresie letnim (miara niedoboru 
wody) w arkuszu „Szacunki dotyczące poziomu L2”, wybierając odpowiednie państwo 
(komórka B1) oraz dorzecze (komórka B2), w którym znajduje się dany budynek. 

3. Aby uzyskać szacunkowe informacje na temat całkowitej ilości wody zużywanej przez 
urządzenia sanitarne i urządzenia gospodarstwa domowego zużywające wodę, należy 
wypełnić zielone komórki w kolumnach G i I (a także w kolumnach J i L w przypadku budynków 
biurowych). 

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek obszarów porośniętych roślinnością wymagających 
nawadniania należy skorzystać z arkusza „Narzędzie obliczeniowe dotyczące nawadniania” lub 
bezpośrednio wprowadzić szacunki sporządzone przez wyspecjalizowanych wykonawców. 

5. Jeżeli przewiduje się zbieranie jakiejkolwiek wody deszczowej lub ponowne użycie szarej wody, 
należy wprowadzić odpowiednią odpowiedź w poszczególnych zielonych komórkach w 
kolumnach M, N i Q. 

6. Pełne zestawienie wyników zostanie przedstawione w komórkach F21–J33 w przypadku 
budynków mieszkalnych (i w komórkach F75–J90 w przypadku budynków biurowych). Dane 
wyjściowe dotyczące zużycia wody przedstawiono również w formie graficznej w komórkach 
M33–R47 w przypadku budynków mieszkalnych (i w komórkach M90–R104 w przypadku 
budynków biurowych). 

7. Jeżeli wygenerowane wyniki odnoszą się wyłącznie do jednego wariantu, a użytkownik chce 
porównać je z wynikami dotyczącymi innych wariantów projektowych służących ograniczeniu 
zużycia wody pitnej do minimum, dane wprowadzone w komórkach od O24 do O31 w 
przypadku budynków mieszkalnych (i od O78 do O87 w przypadku budynków biurowych) 
należy skopiować i wkleić jako odpowiednie wartości w arkuszu „Porównanie poziomu L2”. 

L2.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 wypełniony opis budynku w ramach systemu Level(s); 

 narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) bazujące na arkuszu Excel; 

 szczegółowe informacje projektowe dotyczące urządzeń, armatury i sprzętów zużywających 
wodę, które będą wykorzystywane w budynku; 

 w miarę możliwości dodatkowe szczegółowe informacje istotne dla zużycie wody (np. objętość 
zbiorników do spłukiwania toalet, maksymalne wartości natężenia przepływu kranów, 
powierzchnia obszarów nawadnianych itp.). W przypadku braku tych szczegółowych informacji 
należy skorzystać z wartości domyślnych zaproponowanych w narzędziu obliczeniowym. 

L2.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 
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Treść specyfikacji urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej powinna zostać uzgodniona między 
właścicielem budynku a wykonawcą. Armaturę należy w miarę możliwości dobierać w taki sposób, aby 
odpowiadała szacunkowym wartościom wprowadzonym w narzędziu obliczeniowym dotyczącym 
wody. W przypadku braku możliwości pozyskania takiej armatury należy dostosować dane 
wprowadzone w narzędziu obliczeniowym dotyczącym wody w ramach systemu Level(s) w taki sposób, 
aby odpowiadały one zakupionym urządzeniom/zakupionej armaturze. 

Wszelkie elementy budynku istotne z architektonicznego punktu widzenia, które wiążą się ze zużyciem 
wody (np. ogrody, dachy zielone, ściany zielone itp.), powinny zostać zaprojektowane przez architekta 
przy udziale wyspecjalizowanych konsultantów/architektów krajobrazu. Jeżeli chodzi o proces budowy 
i montażu, należy dopilnować, aby wykonawca/podwykonawca zapoznał się ze wszystkimi istotnymi 
specyfikacjami i instrukcjami. Zagwarantowanie zgodności z normami obowiązującymi na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym wiąże się zazwyczaj z koniecznością odbycia konsultacji z 
organami odpowiedzialnymi za planowanie. W przypadku wątpliwości w kwestii tego, gdzie skierować 
wszelkie nadmiarowe ilości wody deszczowej lub szarej wody, konieczne może okazać się zasięgnięcie 
opinii przedsiębiorstwa wodociągowego na szczeblu lokalnym. 

L2.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Między wariantami projektowymi dotyczącymi tego samego budynku: arkusz „Porównanie poziomu L2” 
opracowano w celu zapewnienia możliwości zestawienia ze sobą różnych wariantów projektowych 
dotyczących tego samego budynku.  

Między różnymi budynkami: Nie wszystkie budynki będą posiadały obszary nawadniane, a niektóre 
budynki – w odróżnieniu od innych – mogą być wyposażone w instalacje przeznaczone do innych 
istotnych zastosowań (np. niektóre biura mogą być wyposażone w prysznice, podczas gdy inne nie). Po 
przyporządkowaniu wyników do poszczególnych urządzeń sanitarnych oraz do konkretnej armatury 
sanitarnej itp. i uśrednieniu szacunków na poziomie użytkownika można porównywać je między 
budynkami o różnych stopniach wykorzystania.  

L2.6. Dalsze działania  

Aby zwiększyć dokładność szacunków zużycia wody, należy podjąć następujące działania: 

 pozyskać konkretne dane dotyczące poziomu zużycia wody od dostawców/producentów 
urządzeń i sprzętów sanitarnych oraz armatury sanitarnej, które mają zostać zamówione – 
najlepiej przy wykorzystaniu informacji bazujących na standardowych programach 
oznakowania; 

 jeżeli w budynku planuje się montaż więcej niż jednego rodzaju toalet (np. toalet o różnej 
objętości zbiornika do spłukiwania), należy obliczyć średnią ważoną objętość zbiornika do 
spłukiwania, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre toalety będą wykorzystywane częściej niż inne 
z uwagi na przewidywany schemat korzystania z budynku; 

 jeżeli przewiduje się montaż pisuarów, należy sprawdzić, czy system spłukiwania wody 
uruchamia się automatycznie po upływie określonego czasu lub automatycznie w oparciu o 
system czujników, czy też należy uruchomić go ręcznie; 

 jeżeli budynek biurowy jest wyposażony w prysznice, należy wziąć pod uwagę 
prawdopodobieństwo korzystania przez pracowników z rowerów w celu dojazdu do pracy, 
lokalne warunki klimatyczne oraz prawdopodobieństwo wykonywania aktywności fizycznej na 
miejscu (np. zajęcia jogi, pilates itp.), ponieważ czynniki te mogą wpłynąć na stopień 
wykorzystania instalacji prysznicowych dostępnych na miejscu; 

 należy dokonywać odrębnego pomiaru innych istotnych źródeł zużycia wody na miejscu, 
których nie można precyzyjnie oszacować (np. stołówka, basen itp.). 

L2.7. Format zgłaszania wyników oceny  

Narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) zapewnia możliwość zapoznania 
się z bardziej szczegółowym zestawieniem poszczególnych elementów składających się na wartość 
ogólną, która różni się nieznacznie w przypadku budynków mieszkalnych i biurowych. 
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Rysunek 2. Dane wyjściowe narzędzia obliczeniowego dotyczącego wody w ramach systemu Level(s) na potrzeby 
wskaźnika 3.1 „Zużycie wody na etapie użytkowania” 

Na czynności związane ze sprzątaniem biura oraz na nieokreślone „inne zastosowania” przewidziano 
odrębną pozycję. W przypadku budynków mieszkalnych przewidziano odrębną pozycję na pralki i 
zmywarki. W danych wyjściowych wygenerowanych przez narzędzie obliczeniowe wynik ujmuje się w 
jednostkach wspólnych dla budynków mieszkalnych i biurowych (w m3/użytkownika/rok).  
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Instrukcje dotyczące poziomu 3 

L3.1. Przeznaczenie poziomu 3 

Aby dokonywać pomiaru faktycznego zużycia wody, wystarczy po prostu przejrzeć rachunki za zużycie 
wody (przy założeniu, że ilość dostarczanej wody jest mierzona) na przestrzeni jednego roku. Ponieważ 
jednak odczyty wodomierzy nie uwzględniają stopni wykorzystania (jednostkami są m3/rok), a 
sprawozdania generowane w ramach systemu Level(s) – tak (jednostkami są m3/użytkownika/rok), 
należy przedstawić pewne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób: (i) szacować stopnie wykorzystania 
budynku oraz (ii) porównywać szacunki w ramach poziomu 2 z pomiarami w ramach poziomu 3.  

L3.2. Szczegółowe instrukcje  

Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą konwersji odczytów wodomierzy (w m3/rok) na średni poziom 
zużycia na użytkownika (w m3/użytkownika/rok). Choć sporządzono je z myślą o budynkach biurowych, 
te same zasady mają zasadniczo zastosowanie również w odniesieniu do budynków mieszkalnych:  

1. należy oszacować liczbę dni, w których budynek jest wykorzystywany zgodnie z jego 
standardowym przeznaczeniem (np. biura mogą być zamknięte w weekendy i święta 
państwowe, użytkownicy mogą wyjechać na wakacje); 

2. należy oszacować liczbę pracowników biura wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy. 
Tego rodzaju szacunki mogą opierać się na informacjach dotyczących zasobów ludzkich i umów 
o pracę. W obliczeniach należy również uwzględnić osobiste uprawnienia do urlopu. Za dzień 
ekwiwalentu pełnego czasu pracy uważa się 8 godzin spędzonych w biurze przez jedną osobę;  

3. należy rozważyć, czy liczba odwiedzających jest znacząca w porównaniu z liczbą pracowników 
biura. Przy ocenie liczby odwiedzających należy również wziąć pod uwagę ekwiwalent pełnego 
czasu pracy (np. czterech odwiedzających przebywających przez dwie godziny może być 
równoważne jednej osobie pracującej 8 godzin);  

4. na podstawie informacji z kroków 2 i 3 należy obliczyć liczbę użytkowników budynku 
biurowego wyrażoną jako ekwiwalent osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy i 
wpisać ją do komórki E20 (lub komórki E5 dla budynków mieszkalnych) arkusza „Środek L3”; 

5. należy wpisać rzeczywisty odczyt wodomierza (m3/a) do komórki E21 w przypadku budynków 
biurowych (lub komórki E6 w przypadku budynków mieszkalnych) arkusza „Środek L3”; 

6. (porównania opcjonalne) jeżeli użytkownicy chcą przekształcić szacunkowe dane dla poziomu 
2 w szacunkowy odczyt wodomierza w celu bezpośredniego porównania z rzeczywistym 
odczytem wodomierza dla poziomu 3, powinni podać szacunkowy stopień wykorzystania 
(żółte komórki D5 lub D20 w arkuszu „Środek L3”). W przypadku budynków mieszkalnych 
istnieje dodatkowa opcja porównania wartości z krajowymi średnimi wartościami zużycia 
wody na osobę w gospodarstwach domowych. 

L3.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 wypełniony opis budynku w ramach systemu Level(s); 

 odczyty wodomierzy zużycia wody pitnej (z przedsiębiorstwa wodociągowego) oraz, 
potencjalnie, odczyty wodomierzy dostarczonej wody deszczowej lub szarej wody; 

 obliczenie w celu oszacowania stopnia wykorzystania budynku (średnia liczba użytkowników 
budynku na dzień wyrażona jako ekwiwalent osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 
pracy). 

L3.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Właściciel budynku, użytkownik lub osoba płacąca rachunki za wodę musi dostarczyć dane dotyczące 
rzeczywistego zużycia wody pitnej w okresie jednego roku. Za oszacowanie stopnia wykorzystania 
powinien odpowiadać użytkownik budynku. Dysponując tymi danymi, każdy użytkownik może 
następnie dokonać pomiarów w ramach poziomu 3 (w jednostkach m3/użytkownika/rok).  
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Przedsiębiorstwo wodociągowe może być w stanie dostarczyć dodatkowych danych na temat 
normalnych wzorców zużycia na obszarze lokalnym lub regionalnym w podobnych typach budynków 
(lub w starym budynku w przypadku projektów renowacyjnych).  

L3.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Normalizując odczyty wodomierzy w przeliczeniu na jednego użytkownika (tj. m3/użytkownika/rok), 
wyniki w ramach poziomu 3 można porównać między różnymi budynkami. 

L3.6. Format zgłaszania wyników oceny  

Narzędzie obliczeniowe podaje wynik końcowy w jednostkach wspólnych dla budynków mieszkalnych i 
biurowych (w m3/użytkownika/rok). Wynik jest również wyrażony w l/użytkownika/dzień, aby 
umożliwić bezpośrednie porównanie ze średnimi krajowymi dla budynków mieszkalnych. W 
przeciwieństwie do sprawozdawczości na poziomie 2 nie rozbija się zużycia wody na poszczególne 
urządzenia i sprzęty, ponieważ odczyty wodomierzy nie dostarczą takich danych szczegółowych.  

 

Rysunek 3. Zrzut ekranu formatu sprawozdawczości „środka L3”. 

Liczba równoważnych użytkowników (w przypadku poziomu 2 lub 3) jest zawsze szacunkowa, ale 
powinna być jak najdokładniejsza. Jest oczywiste, że na różnicę między wartościami szacunkowymi w 
ramach poziomu 2 a wartościami zmierzonymi w ramach poziomu 3 mają bezpośredni wpływ różnice 
w stopniu wykorzystania. Jeżeli użytkownicy chcą zniwelować te różnice, mogą sprawdzić, co się stanie, 
gdy dopasują stopień wykorzystania dla poziomu 2 do stopnia wykorzystania, który obliczono dla 
poziomu 3. 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

Dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczą trzech kluczowych pojęć wprowadzonych na liście 
kontrolnej koncepcji projektu na poziomie 1, a mianowicie: 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: rozważenie możliwości zmniejszenia 
zapotrzebowania na wodę z instalacji sanitarnych 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: zrozumienie zjawiska niedoboru wody w 
kontekście lokalizacji budynku  

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: rozważenie zbierania wody deszczowej i 
ponownego użycia szarej wody 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: rozważenie wprowadzenia roślinności na 
powierzchnię budynku 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: potencjalne plany pomiarowe 
 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: zmniejszenie zapotrzebowania na wodę z instalacji 
sanitarnych 

Trzy główne źródła zużycia wody w budynkach związane są z urządzeniami sanitarnymi: toaletami, 
prysznicami/wannami oraz bateriami łazienkowymi/kuchennymi.  

 

Rysunek 4. Podział zużycia wody w gospodarstwach domowych w Anglii i Walii 

Źródło: Europejska Agencja Środowiska, 2010 r.2 

W budynkach mieszkalnych korzystanie z toalet, baterii łazienkowych i pryszniców odpowiada za około 
61% całkowitego zużycia wody w gospodarstwach domowych. Wykaz produktów dostępny na stronie 
internetowej European Water Label3 zawiera następujące zakresy wydajności baterii, prysznica, wanny, 
pisuaru i toalety. 

Tabela 2. Zakresy wydajności podane w katalogu European Water Label. 

Rodzaj produktu 

Liczba 
produktów 
(wrzesień 
2020 r.) 

Najbardziej 
wydajne 

Najmniej 
wydajne 

Ogólny zakres 
wydajności 

Ogólne 
możliwości 

poprawy 

                                                           
2 Europejska Agencja Środowiska, 2011 r. Greywater for domestic users: an information guide [Szara woda dla użytkowników 
domowych: przewodnik informacyjny]. 
3 http://www.europeanwaterlabel.eu/findaproduct.asp?country=&category=4&rating=&manufacturer=&order=2#page=1  

http://www.europeanwaterlabel.eu/findaproduct.asp?country=&category=4&rating=&manufacturer=&order=2#page=1
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Toaleta ok. 3700 
1,5 

l/spłukanie 
9,0 

l/spłukanie 
2,95–6,0 

l/spłukanie 
Współczynnik 2 

Wanna ok. 3700 11 l 360 l 80–185 l Współczynnik 2,3 

Bateria prysznicowa ok. 530 4,0 l/min 8,0 l/min 4,0–8,0 l/min Współczynnik 2 

Bateria prysznicowa ok. 800 4,0 l/min 50,0 l/min 6,0–12,0 l/min Współczynnik 2 

Bateria 
umywalkowa 

ok. 3700 1,3 l/min 150,5 l/min 4,0–12,0 l/min Współczynnik 3 

Bateria kuchenna ok. 820 1,3 l/min 106,4 l/min 4,0–12,0 l/min Współczynnik 3 

W przypadku wszystkich typów produktów wymienionych powyżej można osiągnąć minimalny 
współczynnik poprawy o wartości 2 w zakresie jednostkowego zużycia wody w odniesieniu do czynności 
związanych z myciem osobistym i spłukiwaniem toalet, jeśli uwzględni się wartości podane w katalogu 
(pomijając wymienione w katalogu produkty o wyjątkowo wysokim i niskim zużyciu).  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Względne znaczenie regionalnego niedoboru wody 

Chociaż poprawa efektywności wodnej w budynkach poprzez wybory projektowe jest ważna we 
wszystkich przypadkach ze względu na korzyści dla środowiska, jakie może przynieść, jest ona jeszcze 
ważniejsza na obszarach, które doświadczają ciągłego lub sezonowego niedoboru wody. Europejska 
Agencja Środowiska dokonuje pomiaru niedoboru wody za pomocą wskaźnika znanego jako wskaźnik 
eksploatacji zasobów wodnych plus (WEI+). 

Czym jest „wskaźnik eksploatacji zasobów wodnych plus” (WEI+)? 

Podstawowy model koncepcyjny wskaźnika WEI+ przedstawiono poniżej.  

 

Rysunek 5. Model koncepcyjny wskaźnika WEI+ 

Źródło: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4 

Wartość WEI+ w określonym przedziale czasowym jest zasadniczo ilością netto wody pobranej z 
określonego dorzecza w wyniku działalności człowieka, podzieloną przez średnie odnawialne zasoby 
wody słodkiej występujące w tym dorzeczu w tym czasie. Cztery główne rodzaje poboru odnoszą się do 
rolnictwa, produkcji energii elektrycznej, przemysłu i publicznego zaopatrzenia w wodę. Zużycie wody 
jest jednym z elementów publicznego zaopatrzenia w wodę. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
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Według Raskina i in. (1997)4, jeżeli pobór wody przez człowieka przekracza 20% zasobów wody słodkiej, 
dorzecze dotknięte jest niedoborem wody. Jeżeli poziom poboru wody przekroczy 40%, przyjmuje się, 
że dorzecze dotknięte jest poważnym niedoborem wody. EEA opracowała interaktywną mapę 
europejskich dorzeczy, na której wartościom wskaźnika WEI+ przyporządkowano określone kolory, w 
zależności od tego, w jakim przedziale procentowym się one mieszczą. 

 

Rysunek 6. Obraz sytuacji przedstawiony na sporządzonej przez EEA mapie wskaźników WEI+ dla europejskich 

dorzeczy (lato 2011 r.) 

Źródło: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4 

Z informacji przedstawionych na powyższym rysunku jednoznacznie wynika, że wartości wskaźnika 
WEI+ odnotowane latem 2011 r. różniły się znacząco w poszczególnych dorzeczach. Skala niedoboru 
wody latem jest istotnie wyższa w większości dorzeczy położonych w Europie Południowej – dotyczy to 
w szczególności dorzeczy w Hiszpanii i Grecji oraz na Cyprze i Malcie. Zjawisko niedoboru wody latem 
może jednak wystąpić również w innych częściach Europy wskutek długotrwałych okresów niskich 
opadów deszczu w dorzeczach, na których obszarze prowadzi się szeroko zakrojoną działalność rolniczą, 
lub w dorzeczach, na których obszarze odnotowuje się skupiska ludności miejskiej o wysokim poziomie 
gęstości zaludnienia.  

Dla uproszczenia, narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) zapewnia 
użytkownikom możliwość zapoznania się ze średnią roczną wartością wskaźnika WEI+ w okresie letnim 
dla ich dorzeczy poprzez wybranie odpowiednich opcji z dwóch menu rozwijanych. Ponadto konkretną 
wartość wskaźnika WEI+ w okresie letnim uśrednia się w oparciu o dane gromadzone na przestrzeni 12 
lat (od 2002 do 2014 r.) i zestawia się ją z wartościami dla pozostałych 104 dorzeczy, dla których udało 
się wygenerować średnie wartości wskaźnika WEI+ w okresie letnim (zob. poniżej). 

                                                           
4 Raskin, P., Gleick, PH., Kirschen, P., Pontius, RG. Jr, Strzepek, K., 1997. Comprehensive assessment of the freshwater 
resources of the world. Instytut Środowiska w Sztokholmie, Szwecja. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
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Rysunek 7. Zrzut ekranu danych wejściowych (komórki B1 i B2) oraz danych wyjściowych (komórki B3, B4 oraz 
czerwona linia na wykresie) WEI+ w narzędziu obliczeniowym dotyczącym wody w ramach systemu Level(s) 

W przypadku wybranego powyżej dorzecza z danych wyjściowych wygenerowanych przez narzędzie 
obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) (w arkuszu „Szacunki dotyczące poziomu 2”) 
wynika, że średnia wartość wskaźnika WEI+ w okresie letnim wynosi 4,09%, co świadczy o tym, że w 
dorzeczu nie występuje zjawisko niedoboru wody. W porównaniu z innymi dorzeczami w Europie 
dorzecze to zajmuje 55. miejsce w rankingu obejmującym łącznie 105 dorzeczy. Z danych 
przedstawionych na wykresie wynika również, że w przypadku 18 spośród 105 dorzeczy średnie 
wartości wskaźnika WEI+ w okresie letnim przekraczają 20% (tj. świadczą o występowaniu niedoboru 
wody w okresie letnim). 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: rozważenie zbierania wody deszczowej i ponownego 
użycia szarej wody 

Nawet jeżeli w nowym/wyremontowanym budynku nie planuje się zbierania wody deszczowej ani 
ponownego użycia szarej wody, przy prowadzeniu prac budowlany/remontowych można mimo to 
pozostawić w kanałach serwisowych wystarczającą ilość miejsca na montaż dodatkowych instalacji 
rurowych w przyszłości. W ten sposób każda przyszła renowacja może być przeprowadzona przy 
stosunkowo niewielkich dodatkowych komplikacjach i zakłóceniach. Biorąc pod uwagę potencjalnie 
długi okres trwałości budynków, potencjalne przyszłe zmiany w regionalnym niedoborze wody i różne 
postawy potencjalnych przyszłych właścicieli/użytkowników, należy zachęcać do tworzenia rezerw na 
przyszłą infrastrukturę do zbierania wody deszczowej i ponownego użycia szarej wody. 

Zbieranie wody deszczowej 

Dwa kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu potencjału zbierania wody 
deszczowej, to: (i) dane dotyczące całkowitych rocznych opadów oraz (ii) obszar dostępny do zbierania 
opadów. Jeżeli jeden z czynników jest ograniczony, drugi musiałby to zrekompensować, aby umożliwić 
zebranie danej ilości wody deszczowej.  

W przypadkach, w których zbieranie wody deszczowej jest przedmiotem potencjalnego 
zainteresowania, warto rozważyć bezpośrednie i pośrednie skutki wymienione poniżej. 
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Tabela 3. Potencjalne korzyści i niedogodności związane z systemami zbierania wody deszczowej i ponownego 
użycia szarej wody 

Potencjalne korzyści Potencjalne niedogodności 

Zmniejszone zapotrzebowanie na wodę pitną z 
dostaw publicznych – związane z tym korzyści dla 
środowiska. 

Potrzeba okresowej kontroli i konserwacji filtrów i 
urządzeń pierwszej fazy separacji. 

Zmniejszone zapotrzebowanie na wodę pitną z 
dostaw publicznych – związane z tym korzyści 
kosztowe. 

Potrzeba posiadania pojemnych zbiorników/stawów 
do magazynowania wody deszczowej. 

Zwiększony potencjał elementów wodnych i 
obszarów porośniętych roślinnością na miejscu – 
korzyści estetyczne, różnorodność biologiczna, 
dobre samopoczucie i chłodzenie wyparne.  

Woda deszczowa może zostać zanieczyszczona 
ptasimi odchodami, przekształcić się w wodę stojącą 
lub przyciągnąć owady, jeśli nie jest odpowiednio 
filtrowana i przechowywana. 

Zmniejszone natężenie spływu wód opadowych do 
cieków naturalnych lub kanalizacji ogólnospływowej 
– zmniejszone ryzyko powodziowe lub zmniejszone 
ryzyko przepełnienia kanalizacji. 

Zmniejszenie intensywności związanego z burzą 
spływu do sieci kanalizacyjnej na obszarach, gdzie 
zainstalowano kanalizację ogólnospływową. 

Jeżeli woda deszczowa jest przechowywana na 
dachu zielonym, poprawia się chłodzenie 
powierzchni zewnętrznej dachu. 

Dachy zielone muszą być dość płaskie i wymagają 
starannego projektu konstrukcyjnego, aby uwzględnić 
zmienne obciążenia i nieprzepuszczalność. 

 

Systemy zbierania wody deszczowej są mało zaawansowane technicznie i mogą być instalowane 
całkowicie na zewnątrz budynku (np. zbieranie wody z dachu do nawadniania ogrodu) lub mogą być 
połączone z instalacją hydrauliczną budynku, gdy istnieje możliwość wykorzystania ich jako źródła wody 
do spłukiwania toalet.  

 

 

Rysunek 8. Ilustracja zbierania wody deszczowej do spuszczania wody w toaletach (po lewej) i nawadniania 
ogrodu (po prawej) 

Źródło: https://www.next.cc/journey/design/rain-water-harvesting 

https://www.next.cc/journey/design/rain-water-harvesting
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Choć woda deszczowa jest zasadniczo wolna od zanieczyszczeń, może zbierać pyły, odchody ptaków i 
opadłe liście podczas przepływania przez powierzchnie zbierania wody. Nie przyjęto żadnych 
standardowych wymagań jakościowych w odniesieniu do zbieranej wody deszczowej. Jeżeli wodę tę 
wykorzystuje się do nawadniania lub spłukiwania toalet, z reguły wystarczy poddać ją zwykłej filtracji 
lub pierwszej fazie separacji. Jeżeli jednak wykorzystuje się ją do innych zastosowań sanitarnych, 
konieczne może okazać się poddanie zbieranej wody deszczowej dezynfekcji, na przykład poprzez 
wystawienie jej na oddziaływanie promieniowania UV.  

Wodę deszczową można uzdatniać przed jej wpłynięciem do urządzenia przeznaczonego na zbieranie 
wody deszczowej (np. wstępna kontrola pod kątem cząstek >1 mm), w chwili gdy woda deszczowa 
znajduje się w tym urządzeniu (np. sedymentacja) lub po opuszczeniu przez nią tego urządzenia (np. 
filtrowanie lub dezynfekcja).  

Najważniejsze kwestie projektowe związane ze zbieraniem wody deszczowej omówiono w normie EN 
16941-1. Położenie zbiorników do przechowywania wody deszczowej stanowi istotny czynnik, który 
należy wziąć pod uwagę. Zaleca się, aby zebrana woda deszczowa przepływała zawsze wskutek 
oddziaływania siły ciążenia lub poprzez jej zasysanie do zbiornika. Zbiorniki stanowią zazwyczaj 
najdroższy element systemu zbierania wody deszczowej. Ich koszt jest uzależniony od wybranego 
materiału (np. polietylen, metal, włókno szklane, beton itp.) oraz od tego, czy znajduje się on ponad czy 
pod powierzchnią ziemi. Przechowywanie wody pod powierzchnią ziemi jest bardziej kosztowne, ale 
pozwala zaoszczędzić miejsce na powierzchni ziemi, a przechowywana woda deszczowa jest narażona 
na mniejsze dobowe wahania temperatury. W przypadku skorzystania z bardziej kreatywnych 
rozwiązań część lub całość instalacji przeznaczonej do zbierania wody deszczowej można 
wkomponować w stawy położone na powierzchni.  

Objętość zbiornika(-ów) będzie zależała od tego, jak dużo wody deszczowej można zebrać, i od tego, jak 
duży popyt na wodę pitną dany projektant chce zaspokoić. W klimatach charakteryzujących się długimi 
okresami suchymi objętość zbiornika powinna w idealnych warunkach być wystarczająca do 
zaspokojenia zapotrzebowania danej grupy docelowej na wodę w miesiącach suchych. Korzystanie ze 
zbiorników o większej objętości pociąga jednak za sobą wzrost kosztów. 

Zbieranie wody deszczowej zmniejsza również ryzyko wystąpienia powodzi na obszarach położonych w 
dole cieków wodnych. Na wielu obszarach zaobserwowano wzrost tego ryzyka z uwagi na 
zagospodarowywanie równin zalewowych oraz ogólne zwiększenie nieprzepuszczalności gruntów. Na 
obszarach miejskich, na których stosuje się standardowe systemy odwadniania, wody opadowe są 
przesyłane z powierzchni do najbliższego cieku wodnego znacznie szybciej niż ma to miejsce w 
przypadku równoważnego terenu niezagospodarowanego. 
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Rysunek 9. Konkretne wartości wskaźników spływu wody w cieku miejskim (kolor zielony) i cieku wiejskim (kolor 
fioletowy), które znajdują się na tym samym obszarze. 

Źródło: Konrad, 2003 r.5 Nota informacyjna FS-076-03 USGS. Effects of urban development on floods 
[Wpływ rozwoju obszarów miejskich na powodzie]. 

Ze względu na krótko- i średnioterminowe magazynowanie wody deszczowej w zlewni wiejskiej, 
obserwuje się niższy przepływ szczytowy w ciekach wodnych niższego rzędu (linia fioletowa), co 
przekłada się na zmniejszone ryzyko powodzi w przypadku danego zdarzenia burzowego lub ciągu 
zdarzeń. Dokładnie tę samą tendencję hydrograficzną przedstawioną na powyższym rysunku można 
zastosować do kanalizacji ogólnospływowej (tj. kanalizacji, która zbiera zarówno ścieki, jak i wodę 
deszczową).  

Ważny jest przepływ szczytowy w kanalizacji ogólnospływowej, ponieważ oczyszczalnie ścieków są 
zaprojektowane tylko do przyjęcia określonego maksymalnego przepływu hydraulicznego ścieków. 
Jeżeli przepływ ten zostanie przekroczony, nadmiar jest kierowany do zbiorników przelewowych, które 
z kolei odprowadzają ścieki z powrotem do wlotu do oczyszczalni lub do pobliskiego cieku wodnego. W 
zlewniach, w których gromadzona jest woda deszczowa, przepływ szczytowy docierający do 
oczyszczalni ścieków jest mniejszy, a tym samym zmniejsza się prawdopodobieństwo przelania się 
ścieków bezpośrednio do lokalnego cieku wodnego. W skrajnych przypadkach, na niektórych 
obszarach, część sieci kanalizacyjnej może ulec wypełnieniu, co prowadzi do cofania się ścieków do 
studzienek i wylewania na ulicę. Na obszarach, gdzie sieć kanalizacyjna jest podatna na takie cofanie się 
przepływów, priorytetem władz lokalnych powinno być zbieranie wody deszczowej i oddzielenie 
przepływów wody deszczowej od kanalizacji ogólnospływowej. 

W przypadku gdy pojemność zbiornika wody deszczowej zostanie przekroczona, należy zainstalować 
urządzenie przelewowe w celu odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej poza teren obiektu (np. do 
naturalnego cieku wodnego, kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacyjnej). Natomiast w przypadkach, 
gdy zaopatrzenie w wodę deszczową jest niewystarczające, należy zapewnić rezerwowe zaopatrzenie 
w wodę pitną lub wodę niezdatną do picia z innych źródeł dla odpowiednich urządzeń i sprzętów 
wykorzystujących wodę.  

Ponowne użycie szarej wody 

Ponowne użycie szarej wody jest istotne w przypadku wszystkich typów budynków, niezależnie od 
klimatu i morfologii budynku. Szara woda to zasadniczo ścieki domowe, które pochodzą z umywalek, 
pryszniców, wanien, pralek, zmywarek i zlewów kuchennych. Normalne czynności związane z 
użytkowaniem budynku stale generują szarą wodę, ale gdy tylko zmiesza się ona z wodą spłukiwaną w 
toalecie, nie można już uznawać jej za szarą wodę. 

W związku z tym, aby ponowne użycie szarej wody było wykonalne, należy posiadać: 

 sieci do selektywnej zbiórki szarej wody i innych ścieków domowych; 

 system oczyszczania szarej wody zainstalowany na miejscu; 

 sieć dystrybucyjną do transportu oczyszczonej szarej wody do punktu ponownego użycia. 

Kwestie związane z projektem 

Objętościowe zapotrzebowanie i podaż: liczba źródeł dostarczających szarą wodę powinna zależeć od 
zapotrzebowania na nią. Należy rozważyć liczbę i typ źródeł dostarczających wodę wraz z ich 
całkowitymi dziennymi nakładami objętościowymi, wzorcami użytkowania i szczytowym natężeniem 
przepływu.  

Pojemność magazynowania szarej wody: nie zaleca się osobnego przechowywania nieuzdatnionej 
szarej wody. Wszelkie zbiorniki do magazynowania przed oczyszczeniem powinny być połączone 
bezpośrednio z wlotem systemu oczyszczania. Wymagana pojemność zbiorników do magazynowania 
oczyszczonej szarej wody będzie zależała od wzorców zapotrzebowania i podaży. Zgodnie z ogólną 
zasadą pojemność magazynowania nie większa niż 1 dzień dostawy szarej wody jest zwykle 

                                                           
5 Konrad CP., 2003 r.Nota informacyjna FS-076-03 USGS. Effects of urban development on floods [Wpływ rozwoju obszarów 
miejskich na powodzie]. 
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wystarczająca. Aby zaradzić wszelkim nadwyżkom dostaw szarej wody, zbiorniki magazynujące szarą 
wodę muszą być wyposażone w przelew, który kieruje jej nadmiar do kanalizacji lub innego 
odpowiedniego ujścia. W sytuacjach nadmiernego zapotrzebowania na szarą wodę powinien być 
możliwy dopływ wody pitnej do zbiornika szarej wody (lub bezpośrednio do urządzeń lub sprzętów 
przyjmujących szarą wodę) – za pośrednictwem zainstalowanych przyłączy. 

Ładunek organiczny szarej wody: materia organiczna będzie metabolizowana przez bakterie, w wyniku 
czego woda może nabierać właściwości beztlenowych lub anaerobowych oraz mogą wytworzyć się gazy 
złowonne. Ładunek organiczny w szarej wodzie ze zlewów kuchennych i zmywarek jest wyższy (z 
powodu tłuszczów, olejów i odpadów żywnościowych) niż w szarej wodzie z pralek, pryszniców i 
umywalek łazienkowych. Z tego powodu preferowane źródła dopływu szarej wody przedstawia się w 
następującej kolejności (najpierw najniższy ładunek organiczny): prysznice i wanny < umywalki 
łazienkowe < pralki < zlewy kuchenne i zmywarki do naczyń.  

Oczyszczanie szarej wody: dostępnych jest wiele opcji oczyszczania, które w kolejności rosnącej 
złożoności są na ogół następujące:  

 systemy bezpośredniego ponownego użycia bez oczyszczania (zalecane tylko w przypadku 

nawadniania podpowierzchniowego i bez użycia deszczowni);  

 systemy krótkiej retencji z podstawowym zebraniem zanieczyszczeń i ograniczoną 

sedymentacją dużych cząstek; 

 systemy podstawowej filtracji i dezynfekcji, w których usuwane są zawieszone części stałe, a 

dezynfekcję można przeprowadzać poprzez dodanie substancji chemicznych lub wystawienie 

na działanie promieniowania UV; 

 systemy biologiczne, w których bakterie metabolizują rozpuszczony materiał organiczny;  

 systemy biomechaniczne, które działają na tych samych zasadach co systemy biologiczne, ale 

które obejmują również mechaniczne napowietrzanie i segregację części stałych (np. poprzez 

sedymentację, filtrację lub flotację).  

Na zakres wymaganego oczyszczania ma również wpływ źródło i zamierzone zastosowanie szarej wody. 
Spłukiwanie toalet szarą wodą z pryszniców i wykorzystywanie jej do nawadniania bez użycia 
deszczowni będzie wiązało się z mniejszymi obawami co do poziomu oczyszczenia szarej wody niż 
wykorzystanie szarej wody ze zlewów kuchennych do prania lub urządzeń służących do nawadniania 
przy użyciu deszczowni.  

Mimo że w rozporządzeniu (UE) 2020/7416 określono minimalne wymogi dotyczące oczyszczonych 
ścieków komunalnych przed ich ponownym wykorzystaniem w rolnictwie, nie ma takich wymogów na 
poziomie UE, jeżeli chodzi o ponowne użycie szarej wody. Wszelkie wymogi jakościowe dotyczące 
ponownego użycia szarej wody powinny być sprawdzane na poziomie lokalnym, regionalnym lub 
krajowym (np. BS 8525-17 w Zjednoczonym Królestwie i różne przepisy w Hiszpanii8). W Zjednoczonym 
Królestwie na przykład odpowiednie wartości dotyczące monitorowania wydajności systemów szarej 
wody odnoszą się do pałeczek okrężnicy, enterokoków jelitowych, bakterii Legionella pneumophila, 
ogólnej liczby bakterii z grupy coli, mętności, pH i pozostałości chloru/bromu. 

 

                                                           
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów 
dotyczących ponownego wykorzystania wody. Dz.U. L 177 z 5.6.2020, s. 32. 
7 BS 8525-1:2010. Greywater Part 1 – a code of practice [Część 1 dotycząca szarej wody – kodeks postępowania], zob. 

www.standardsuk.com  
8 Domenech L. i Valles M., 2014 r. Local regulations on alternative water sources: greywater and rainwater use in the 
metropolitan region of Barcelona [Lokalne regulacje dotyczące alternatywnych źródeł wody: wykorzystanie szarej wody i wody 
deszczowej w regionie metropolitalnym Barcelony]. Investigaciones Geograficas, 61, s. 87–96. DOI: 10.14198/INGEO2014.61.06  

http://www.standardsuk.com/
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Rysunek 10. Przykłady systemu budownictwa wielorodzinnego (po lewej) i jednorodzinnego (po prawej) 
wykorzystującego szarą wodę. 

Źródło: Juan i in., 2016 r.9 

W przedstawionym powyżej podejściu opartym na budownictwie wielorodzinnym szara woda z 
pryszniców i umywalek w łazienkach jest doprowadzana grawitacyjnie do systemu filtracji szarej wody 
w piwnicy. Przefiltrowana szara woda jest następnie zbierana w studzience i pompowana do zbiornika 
na oczyszczoną szarą wodę na poddaszu lub na dachu budynku. Z tego zbiornika szara woda jest 
podawana drogą grawitacyjną wyłącznie do toalet znajdujących się w mieszkaniach. Wymiary 
studzienki w piwnicy, pompy i zbiornika magazynującego na poddaszu muszą być starannie dobrane w 
celu zapewnienia wystarczająco dużych ilości szarej wody, aby zaspokoić większość lub wszystkie 
potrzeby związane ze spłukiwaniem toalet. Jeżeli podaż szarej wody przekracza zapotrzebowanie na 
wodę do spłukiwania toalet (np. mieszkańcy biorący długie prysznice i korzystający z toalet o niskiej 
objętości zbiornika do spłukiwania wody), należy zastanowić się, w jakim innym dodatkowym celu 
można by wykorzystać nadmiar szarej wody (np. nawadnianie ogrodów komunalnych lub okresowe 
mycie ulic). Choć scentralizowany system budownictwa wielorodzinnego jest stosunkowo prosty i 
wydajny pod względem przestrzennym, można również stwierdzić, że układ, w którego ramach szara 
woda spływa z najwyższego piętra do piwnicy, po czym jest następnie ponownie pompowana na dach, 
nie jest energooszczędny. Może to wywrzeć istotny wpływ na ślad węglowy powiązany z zużyciem 
wody10.  

Na przedstawionym powyżej przykładzie dotyczącym pojedynczego mieszkania woda pitna jest 
dostarczana do prysznica, toalety, zlewu w łazience, zlewu kuchennego i pralki za pośrednictwem linii 
oznaczonej kolorem niebieskim. Szara woda z prysznica, zlewu w łazience, zlewu kuchennego i pralki 
jest odprowadzana przy wykorzystaniu siły ciążenia wzdłuż oznaczonych kolorem pomarańczowym linii 
biegnących do znajdującej się pod podłogą studzienki przeznaczonej do zbierania szarej wody. Stamtąd 
przepompowuje się ją przez pionowy system filtracyjny, dzięki czemu uzyskuje się uzdatnioną szarą 
wodę (linia oznaczona kolorem zielonym) dostarczaną do toalety oraz do innych potencjalnych 
otworów wylotowych (np. do celów nawadniania). Wodę spłukiwaną w toalecie przesyła się do sieci 
kanalizacyjnej za pośrednictwem linii w kolorze fioletowym.  

Zdecydowanie zaleca się odpowiednie oznakowanie rur i wartości przy montażu wszelkich systemów 
ponownego użycia szarej wody, przy czym w odniesieniu do zbiorników na szarą wodę obowiązują te 
same zastrzeżenia dotyczące kosztów, co w odniesieniu do zbiorników na wodę deszczową. Zdolność 
składowania wody deszczowej powinna być jednak znacznie większa niż zdolność składowania szarej 

                                                           
9 Juan Y-K., Chen Y., Lin J-M., 2016. Greywater reuse system design and economic analysis for residential buidings in Taiwan 
[Projekt systemu ponownego użycia szarej wody i analiza ekonomiczna dotycząca budynków mieszkalnych na Tajwanie]. Water, 
8, 546; doi:10.3390/w8110546  
10 Europejska Agencja Środowiska, 2010 r. Energy and carbon implications of rainwater harvesting and greywater recycling. 
Report SC090018. ISBN: 978-1-84911-198-0. 
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wody z uwagi na regularne wytwarzanie szarej wody, obawy związane z nabraniem właściwości 
beztlenowych przez szarą wodę oraz koniecznością optymalizacji dostaw wody deszczowej w długich 
okresach suchych. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: Wodooszczędne obszary porośnięte roślinnością 

Wykorzystywanie wody przeznaczonej do nawadniania na obszarach porośniętych roślinnością jest 
konieczne, aby zrównoważyć ubytek wody, do którego dochodzi wskutek parowania terenowego. 
Termin ten obejmuje utratę wody wskutek parowania gleb, a także wodę traconą w procesie 
transpiracji roślin. Wskaźniki parowania zależą od warunków klimatycznych takich jak prędkość wiatru, 
wilgotność, temperatura powietrza i temperatura gleby. Wskaźniki transpiracji zależą w bardzo dużym 
stopniu od danego gatunku rośliny, jej anatomii i fizjologii oraz zachodzących w niej procesów 
biochemicznych, co z kolei determinuje, w jaki sposób reaguje ona na określone warunki środowiskowe. 

Rośliny transpirują wodę, ponieważ jest ona medium, dzięki któremu składniki mineralne są 
absorbowane przez korzenie, transportowane w całej roślinie (przez ksylem) i uwalniane do powietrza 
przez specjalne pory w liściach/pędach i kwiatach zwane aparatami szparkowymi. Uwolnienie wody w 
wyniku transpiracji powoduje spadek ciśnienia niezbędny do pobrania większej ilości wody przez 
korzenie. Zapotrzebowanie na wodę obszarów porośniętych roślinnością zależy od wielu czynników, 
które można ogólnie pogrupować w następujący sposób: 

 gatunki roślin: nieodłączna ilość wody dla prawidłowego utrzymania funkcji fizjologicznych 

rośliny. W każdych warunkach jeden gatunek rośliny będzie potrzebował więcej lub mniej 

wody niż inny. Jest to zasadniczo zapotrzebowanie roślin na wodę; 

 czynniki występujące pod powierzchnią ziemi: takie jak zdolność do absorbowania wody przez 

glebę, pokrywa glebowa, temperatura gleby i jej przepuszczalność; 

 czynniki występujące nad powierzchnią ziemi: zasadniczo warunki mikroklimatyczne, takie jak 

ekspozycja na wiatr, światło słoneczne, inne źródła ciepła i wilgotność; 

 wydajność systemu nawadniania: zależy od tego, jak precyzyjnie woda jest dostarczana do 

punktu zapotrzebowania (tj. do gleby otaczającej korzenie roślin).  

Czynniki te działają również w połączeniu. Na przykład nawadnianie przy użyciu deszczowni o godzinie 
15.00 zmniejszy wydajność nawadniania zarówno ze względu na to, że pewna część wody nie dotrze do 
korzeni roślin, jak i ze względu na zwiększone tempo parowania wody, ponieważ jest ona 
doprowadzana do deszczowni o najgorętszej porze dnia. 

Wybór gatunków roślin 

Staranne dobranie roślin, które są dobrze przystosowane do lokalnego klimatu, sprawi, że raczej nie 
będą one wymagały dodatkowego nawadniania. Naturalne wahania opadów w ciągu pór roku powinny 
wystarczyć rodzimym roślinom przez większość czasu. Być może w okresach długotrwałej suszy 
konieczne będzie jedynie okresowe nawadnianie. 

Szczególnie na obszarach o ogólnie niskich rocznych opadach można zastosować zasady xeriscapingu. 
Xeriscaping jest terminem powszechnie stosowanym w odniesieniu do kształtowania krajobrazu 
obszarów z roślinami o niskim lub bardzo niskim zapotrzebowaniu na wodę. Należy zauważyć, że 
obszary objęte xeriscapingiem mogą się znacznie różnić pod względem estetycznym od obszarów silnie 
nawadnianych, takich jak trawnik. Rośliny takie są szczególnie istotne w klimacie śródziemnomorskim, 
gdzie dokonano przeglądu szeregu odmian roślin o niskim zapotrzebowaniu na wodę11.  

Niezależnie od powyższego użytkownicy powinni być świadomi szerokiego zakresu zróżnicowanego 
zapotrzebowania na wodę różnych typów roślin (np. drzew, krzewów, roślin płożących, trawników itp.), 
bylin, jednorocznych roślin kwitnących i rabatowych, trawników) oraz poszczególnych gatunków w 

                                                           
11 Baltzoi P., Fotia K., Kyrkas D., Nikolaou K., Paraskevopoulou AT., Accogli AR., Karras G., 2015 r. Low water-demand plants for 
landscaping and agricultural cultivations – a review regarding local species of Epirus/Greece and Apulia/Italy [Rośliny o niskim 
zapotrzebowaniu na wodę wykorzystywane do kształtowania krajobrazu i upraw rolniczych – przegląd lokalnych gatunków z 
Epiru/Grecji i Apulii/Włoch]. Agriculature and Agricultural Science Procedia 4, 250–260. 
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obrębie każdego typu roślin. Metodę określania zapotrzebowania roślin na wodę, szczególnie w 
przypadku roślin krajobrazowych, przedstawiono w: „ANSI/ASABE S623.1: Determining landscape plant 
water demands” [Określanie zapotrzebowania roślin krajobrazowych na wodę], opracowaniu 
opublikowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Rolnictwa i Biologii w 2017 r.  

Jeżeli planowane jest użycie dużych gatunków roślin, należy zwrócić uwagę na przestrzeń potrzebną do 
prawidłowego ukorzenienia oraz na wszelkie potencjalne konflikty między systemami korzeniowymi, 
pobliską infrastrukturą i pobliskimi terenami utwardzonymi, z korzyścią dla wszystkich trzech stron. 
Szereg rozważań na ten temat można znaleźć w publikacji Watsona i in. (2014 r.)12. 

Czynniki występujące pod powierzchnią ziemi 

W projekcie koncepcyjnym należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak nieprzepuszczalne podłoża w 
miejscach, gdzie ma być posadzona roślinność. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie dochodzi do utraty 
wody podczas nadmiernego nawadniania lub opadów, lecz jest ona odprowadzana do pożądanego 
punktu lub zatrzymywana w profilu glebowym. Dodanie materii organicznej do gleby poprawi 
pojemność wodną gleby. Zastosowanie warstwy ściółki na powierzchni (np. warstwa wiórów z kory, 
igieł sosnowych, ściętej trawy, liści lub słomy) zapewnia dopływ materii organicznej, która może być 
okresowo uzupełniana, a także służy ograniczeniu strat parowania z gleby. 

Czynniki występujące nad powierzchnią ziemi 

Lokalizację wszelkich obszarów porośniętych roślinnością można uwzględnić w projekcie 
koncepcyjnym. W celu zminimalizowania parowania gleby należy wziąć pod uwagę czynniki 
mikroklimatyczne, takie jak bariery wiatrowe (np. tworzone przez ściany), potencjalny efekt wyspy 
ciepła oraz ekspozycję na bezpośrednie światło słoneczne. W tym kontekście należy również wziąć pod 
uwagę położenie roślinności (np. krzewy lub trawy pod drzewami). Niezależnie od nakładania warstwy 
ściółki na powierzchni gleby, czynniki te mogą również przyczynić się do ograniczenia skali zjawiska 
erozji gleby. 

Wydajne systemy nawadniania 

Na etapie poziomu 1 wystarczy przeanalizować skalę wydajności, jaką można uzyskać dzięki 
zastosowaniu różnych technik nawadniania. Na wybór najodpowiedniejszej techniki będzie częściowo 
wpływała kwestia wymaganej równomierności procesu dystrybucji wody. Na przykład trawa stosowana 
w trawnikach będzie charakteryzowała się gęstą, ale płytko umiejscowioną strefą korzeniową rozłożoną 
równomiernie na całym obszarze porośniętym roślinnością. Najprostszą metodą pozwalającą objąć cały 
obszar jest korzystanie z technik nawadniania przy użyciu deszczowni, przy czym techniki te nie są zbyt 
jednolite, jeżeli chodzi o dystrybucję wody, a niejednokrotnie sposobem zrekompensowania tego 
niewystarczającego stopnia równomierności jest zwiększenie powierzchni obszaru objętego 
nawadnianiem, liczby zraszaczy lub czasu nawadniania – wszystkie te rozwiązania skutkują wyższym 
zużyciem wody do celów ściśle związanych z nawadnianiem. W przypadku większych roślin o głębiej 
położonych i bardziej rozbudowanych systemach korzeniowych kwestia równomierności nie ma 
znaczenia, dlatego też w tym kontekście szczególnie przydatną techniką jest nawadnianie 
podpowierzchniowe bazujące na linii kroplującej. 

Aby można było ocenić wydajność planowanego systemu nawadniania, należy przewidzieć możliwość 
przeprowadzania łatwych do przeprogramowania kontroli bazujących na obserwacjach stanu 
roślinności i gleby. Podobnie korzystnym rozwiązaniem byłoby stosowanie funkcji kontrolnych takich 
jak czujniki wilgotności gleby lub monitorowanie poziomu opadów deszczu w celu automatycznego 
ustalenia, czy nawadnianie danego dnia jest rzeczywiście konieczne13 (np. nawadnianie po letniej burzy 
byłoby bezcelowe). W projekcie koncepcyjnym należy rozważyć możliwość zastosowania innych 
elementów, które mogą usprawnić funkcjonowanie systemu, takich jak cedzidła/filtry, zawory 

                                                           
12 Watson GW., Hewitt AM., Custic M., Lo M., 2014 r. The management of tree root systems in urban and suburban settings II: 
A review of strategies to mitigate human impacts [Zarządzanie systemami korzeniowymi drzew w środowisku miejskim i 
podmiejskim II: przegląd strategii łagodzących wpływ człowieka]. Arboriculture & Urban Forestry, 40(5) s. 249–271. 
13 Myriounis C., Tsirogiannis IL., Malamos N., Barouchas P., Babilis DI., Chalkidis I., 2015 r. Agricultural and urban green 
infrastructure irrigation systems auditing – A case study for the region of Epirus. Agriculture and Agricultural Science Procedia 
4, s. 300–309. 
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uruchamiane elektrycznie, zawory jednokierunkowe, zawory ciśnieniowe, zawory odpowietrzające i 
zawory spustowe/spłukujące. 

Istnieje szereg różnych rodzajów systemów nawadniania, a każdy z nich charakteryzuje się inną 
wydajnością nawadniania. Ogólnie rzecz biorąc, można rozważyć zastosowanie następujących 
systemów: 

 system nawadniania w postaci linii kroplującej przebiegającej w rurach położonych pod 

powierzchnią ziemi; 

 system nawadniania w postaci linii kroplującej przebiegającej w rurach położonych na 

powierzchni ziemi; 

 system bazujący na bełkotkach i mikrozraszaczach; 

 system nawadniania przy użyciu deszczowni (w postaci stacjonarnej, rozwijany, obrotowy, o 

różnym ciśnieniu roboczym). 

Wybór deszczowni będzie zależał od układu roślinności i wagi przywiązywanej do efektywności wodnej. 
Na tym samym obszarze krajobrazowym można stosować różne systemy nawadniania, przy czym każdy 
system może być ukierunkowany na inne części. 

Nowatorskie obszary porośnięte roślinnością 

Roślinność można wprowadzić do budynku również na powierzchniach pionowych (ściany lub fasady 
zielone) oraz na dachu budynku (dachy zielone). Takie obszary porośnięte roślinnością mogą wywołać 
uderzający efekt wizualny, mogą zmniejszyć przegrzewanie się budynku dzięki chłodzeniu wyparnemu 
oraz poprawić jakość otaczającego powietrza. Te właściwości projektu omówiono bardziej szczegółowo 
w ramach wskaźnika 5.1. Wspomniano jednak o nich w tym miejscu, ponieważ sposoby nawadniania i 
konkretne częstotliwości nawadniania mogą się znacznie różnić od tych stosowanych w przypadku 
zwykłych obszarów porośniętych roślinnością na powierzchni ziemi.  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: potencjalne plany pomiarowe 

Popularne powiedzenie w kręgach kadr zarządzających brzmi: „Nie można zarządzać czymś, czego nie 
da się zmierzyć”. Choć nie jest to prawda uniwersalna, z pewnością można ją odnieść do zużycia wody 
w budynkach.  

Narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) pozwala użytkownikom 
zdefiniować poszczególne źródła zużycia wody aż do poziomu indywidualnej armatury sanitarnej na 
osobę. W rzeczywistości jednak większość budynków może być wyposażona tylko w jeden wodomierz 
i nie są podejmowane w nich żadne próby oszacowania lub monitorowania stopnia wykorzystania.  

W związku z tym, gdy przychodzi do porównania szacunków z rzeczywistymi odczytami wodomierza, 
mogą wystąpić następujące różne sytuacje: 

 w rzeczywistości istnieje duża zgodność między odczytami (poziom 3) i szacunkami (poziom 2), 

ponieważ szacunki były bardzo dokładne dla wszystkich działań wiążących się z zużyciem wody; 

 w rzeczywistości istnieje duża zgodność między odczytami i szacunkami, ponieważ, mimo że 

niektóre szacunki były zbyt wysokie, inne były zbyt niskie, więc ostatecznie się zrównały; 

 odczyty są dużo wyższe/niższe niż szacunki, ponieważ szacunki były zbyt niskie/wysokie; 

 odczyty są dużo wyższe/niższe niż szacunki, ponieważ szacowany stopień wykorzystania był 

zbyt niski/wysoki. 

Aby szacunki dokładnie odpowiadały rzeczywistym odczytom, należy pamiętać, że szacunki na poziomie 
2 sporządza się w jednostkach m3/użytkownika/rok, a rzeczywiste odczyty będą zawierały liczby w 
jednostkach m3/rok. Brakującym wskaźnikiem przeliczenia jest stopień wykorzystania.  

W przypadku budynków biurowych należy dokonać oszacowania i pomiarów w przeliczeniu na 
ekwiwalent pełnego czasu pracy (tj. 8 godzin dziennie). W przypadku budynków mieszkalnych należy 
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dokonać oszacowania w przeliczeniu na stałych mieszkańców. Konieczne będzie podjęcie próby 
uwzględnienia osób odwiedzających i gości, jeżeli ich liczba jest znacząca w porównaniu z liczbą 
normalnych użytkowników budynku.  

Dalsze komplikacje mogą pojawić się w budynkach biurowych w przypadkach, gdy tylko część budynku 
jest przeznaczona na biuro, a pozostałe części na inną działalność (np. restauracja lub kawiarnia na 
parterze). W takich przypadkach najlepiej byłoby, gdyby opomiarowania zużycia wody dokonywano 
oddzielne, przynajmniej dla kuchni kawiarnianej. Innym oczywistym zastosowaniem dla oddzielnego 
opomiarowania byłoby nawadnianie, ponieważ nie ma ono absolutnie żadnego związku ze stopniem 
wykorzystania, natomiast zależy od codziennej pogody. Podobnie sensowne byłoby prowadzenie 
oddzielnego opomiarowania w przypadku basenów w budynkach mieszkalnych. 

Niezależnie od stopnia zgodności pomiędzy szacunkami a rzeczywistymi odczytami szczegółowe 
opomiarowanie podlicznikami może również pomóc zarządcom budynków i użytkownikom lepiej 
zrozumieć i zoptymalizować rzeczywiste zużycie wody. Zaawansowane opomiarowanie podlicznikami 
zużycia wody w budynkach jest możliwe dzięki zastosowaniu liczników z możliwością 
bezprzewodowego raportowania do portalu internetowego opartego na interfejsie użytkownika. Takie 
opomiarowanie nie tylko zapewnia obraz źródeł zużycia wody w czasie rzeczywistym w znacznie wyższej 
rozdzielczości, ale może również pomóc w wykrywaniu przecieków w przypadku widocznego zużycia 
wody w okresach, w których jej nie zużywano.  
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Dotyczące stosowania poziomu 2 

W tej sekcji wytycznych przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które pomogą w wykonaniu instrukcji 
dotyczących poziomu 2. Odniesiono się do następujących konkretnych kroków określonych w instrukcjach: 

 L2.2. Krok 2: generowanie średniego letniego wskaźnika WEI+ (zob. wytyczne dotyczące L1.4. Lista 
kontrolna koncepcji projektu 2) 

 L2.2. Krok 3: wypełnienie komórek w kolumnie G i I (a także J i L dla budynków biurowych) w narzędziu 
obliczeniowym dotyczącym wody w ramach systemu Level(s) 

 L2.2. Krok 4: (opcjonalny) oszacowanie minimalnych wymogów w zakresie wody wykorzystywanej do 
nawadniania 

 L2.2. Krok 5: dane wejściowe dotyczące zbierania wody deszczowej lub ponownego użycia szarej wody 

 L2.2. Krok 7: zestawienie ze sobą wariantów projektowych 

 

L2.2. Krok 3: wypełnienie komórek w kolumnach G i I:  

Komórki, które wymagają wprowadzenia danych przez użytkowników, są zaznaczone w narzędziu obliczeniowym 
dotyczącym wody w ramach systemu Level(s) na zielono. Komórki, które należy wypełnić w przypadku budynków 
mieszkalnych w kolumnach G i I, pokazano na poniższym zrzucie ekranu. 

 

Rysunek 11. Zrzut ekranu przedstawiający narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) (kolumny F–L, 

budynki mieszkalne) 

W każdej z zielonych komórek osadzono komentarze dotyczące sugerowanych wartości domyślnych dla 
użytkowników w przypadku braku konkretnych danych. Wartości dla armatury sanitarnej i urządzeń gospodarstwa 
domowego zużywających wodę przedstawione w kolumnach G i I mnoży się przez siebie w celu automatycznego 
wygenerowania wartości w kolumnie K (czerwone komórki).  
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Jeżeli chodzi o nawadnianie, wartości przedstawione w komórkach G18 i K18 są generowane automatycznie z 
arkusza „Narzędzie obliczeniowe dotyczące nawadniania”, przy czym – jak wyjaśniono w osadzonych komentarzach 
– mogą one zostać zastąpione w przypadku udostępnienia innych szacunków dotyczących projektu. Wartość 
figurująca w komórce K18 odpowiada zasadniczo wartości figurującej w komórce G18 podzielonej przez liczbę 
użytkowników budynku, którzy są powiązani z obszarem nawadnianym. 

W tym kontekście należy podkreślić, że wartości uzyskane po zastosowaniu narzędzia obliczeniowego dotyczącego 
nawadniania w ramach systemu Level(s) odpowiadają minimalnej ilości wody potrzebnej do zrównoważenia ubytku 
wywołanego parowaniem terenowym. W rzeczywistości faktyczne zużycie wody do celów związanych z 
nawadnianiem może być znacznie wyższe, a szacunki mogą być znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, jeżeli 
kontrola polega na monitorowaniu pracy pompy przy określonym natężeniu przepływu przez określony czas w 
wybranych dniach każdego roku. 

W przypadku budynków biurowych komórki przeznaczone na dane wejściowe różnią się w następujący sposób: 

 należy uwzględnić kwestie związane z równowagą płci użytkowników (komórka G53), z uwagi na 
potencjalny wpływ pisuarów na wartości związane ze spłukiwaniem wody w toaletach; 

 przewidziano komórkę przeznaczoną na wprowadzenie danych wejściowych dotyczących w szczególności 
pisuarów; 

 należy ustalić odsetek użytkowników korzystających z prysznica w biurze (komórka L54); 

 w kontekście biurowym mówi się raczej o „kranie w aneksie kuchennym”, a nie o „kranie kuchennym”; 

 przewidziano możliwość ustalenia poziomu zużycia wody na mycie podłóg i okien; 

 przewidziano możliwość wskazania innych zastosowań wody (np. fontanny, HVAC, baseny itp.). 

Podobnie jak w przypadku zużycia wody do celów mieszkalnych użytkownicy muszą wprowadzić wartości w 
zielonych komórkach, co doprowadzi do automatycznego wygenerowania odpowiednich wartości w komórkach 
czerwonych.  

 

L2.2. Krok 4: (opcjonalny) oszacowanie minimalnych wymogów w zakresie wody wykorzystywanej do 
nawadniania 

Wymóg ten jest opcjonalny, ponieważ ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia obszarów 
wymagających nawodnienia, przy czym nawet wówczas poziom zużycia wody do celów związanych z nawadnianiem 
można oszacować w inny sposób preferowany przez użytkowników lub określony w wymogach przyjętych na 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.  

W każdym razie we wszystkich przypadkach, w których obszary porośnięte roślinnością stanowią część 
przedsięwzięcia budowlanego, należy stosować najlepsze praktyki zarządzania nawadnianiem publikowane przez IA 
oraz ASIC14  

Zapotrzebowanie na wodę w nawadnianiu wyliczone za pomocą narzędzia obliczeniowego dotyczącego wody w 
ramach systemu Level(s) 

Obliczanie nawadniania w ramach systemu Level(s) jest związane z podejściem określonym w systemie oceny 
budynków VERDE15 i wykorzystuje się w nim zbiory danych dotyczących opadów i parowania na poziomie dorzecza, 
w którym znajduje się budynek. W obliczeniach uwzględnia się obszar (obszary), który ma być nawadniany, typ 
roślinności, zagęszczenie roślinności, jej nieodłączne zapotrzebowanie na wodę, mikroklimat i wydajność systemu 

                                                           
14 IA/ASIC, 2014. Najlepsze praktyki zarządzania nawadnianiem krajobrazu. Przygotowane przez Stowarzyszenie Nawadniania i Amerykańskie 
Stowarzyszenie Konsultantów ds. Nawadniania. 
15 VERDE NE (Nueva Edificacion) Residencial, Oficinas. Guia para los evaluadores acreditados. V.1.c. Marzec 2015. 



 

30 
 

nawadniania. Metoda VERDE opiera się na metodzie współczynnika krajobrazowego opublikowanej przez Costello i 
Jonesa (2000)16. Istnieje jednak wiele innych metod, które mogą być stosowane17. 

Ze względu na fakt, że można zdefiniować różne podobszary wegetacyjne (narzędzie obliczeniowe dotyczące wody 
w ramach systemu Level(s) przewiduje do dziewięciu takich podobszarów), złożoność obliczeń uzasadnia utworzenie 
osobnego arkusza (zatytułowanego „Narzędzie obliczeniowe dotyczące nawadniania”).  

Użytkownik musi ponownie wybrać państwo i dorzecze, w którym będzie znajdował się budynek (musi to być to 
samo dorzecze, które wybrano w arkuszu „Szacunki dotyczące poziomu L2”). Następnie szczegółowe instrukcje 
przedstawiono w arkuszu z polami tekstowymi w kolorze żółtymi, z wykorzystaniem pogrubionej czcionki w kolorze 
czerwonym. Użytkownicy muszą jedynie podać wartości w komórkach w kolorze zielonym. Liczby wygenerowane 
automatycznie widoczne są w komórkach w kolorze czerwonym. 

 

Rysunek 12. Zrzut ekranu przedstawiający narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) (arkusz 
„Narzędzie obliczeniowe dotyczące nawadniania” – dane klimatyczne). 

Jak pokazano na powyższym rysunku, po wybraniu państwa i dorzecza dla komórek B1 i B2, dane dotyczące opadów 
i parowania terenowego są automatycznie generowane w kolumnach B i C. Wynik uzyskany po odjęciu wartości w 
kolumnie C od wartości w kolumnie B zapisuje się w kolumnie D. Nawadnianie uznaje się za konieczne tylko wtedy, 
gdy wartości w kolumnie D są ujemne. 

Narzędzie obliczeniowe w ramach systemu Level(s) służy do określenia zapotrzebowania na wodę wykorzystywaną 
do nawadniania jako kompensację wszelkich ujemnych sald w kolumnie D. Użytkownicy mogą zastąpić dane w 
kolumnie D, jeżeli posiadają bardziej reprezentatywne dane dla danej lokalizacji budynku. 

W kolejnym kroku należy określić każdy podobszar porośnięty roślinnością (w arkuszu Excel jest ich aż 9).  

                                                           
16 Costello, L.R. i K. S. Jones. 2000 r. A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California: The Landscape 
Coefficient Method and Water Use Classification of Landscape Species III (WUCOLS III) [Przewodnik dotyczący szacowania zapotrzebowania na 
wodę do nawadniania roślin krajobrazowych w Kalifornii: metoda współczynnika krajobrazowego i klasyfikacja wykorzystania wody przez 
gatunki krajobrazowe III (WUCOLS III)]. Sacramento: Kalifornijski Departament Zasobów Wodnych i University of California Cooperative 
Extension. 
17 Pittenger D., 2014. Methodology for estimating landscape irrigation demand. Review and recommendations [Metodyka szacowania 
zapotrzebowania na nawadnianie krajobrazu. Przegląd i zalecenia]. 
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Rysunek 13. Zrzut ekranu przedstawiający narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) (arkusz 

„Narzędzie obliczeniowe dotyczące nawadniania” – obszary i współczynniki krajobrazowe). 

Obszary w kolumnie B ustala użytkownik. Warianty typów roślinności w kolumnie D są ograniczone i należy wybrać 
je z listy rozwijanej („drzewa”, „krzewy”, „rośliny płożące”, „rośliny mieszane” lub „trawnik”). W kolumnie E 
użytkownicy mogą wybrać „wysokie”, „średnie” lub „niskie” zapotrzebowanie na wodę. Kombinacja danych 
wejściowych w kolumnach D i E automatycznie generuje współczynnik gatunków w kolumnie F. 

W kolumnie G potencjalny efekt wyspy ciepła może być określony jako „duży”, „średni” lub „mały”. Większy efekt 
wyspy ciepła daje wyższy współczynnik, a tym samym wyższe zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną do 
nawadniania. W kolumnie I zagęszczenie roślinności można również określić jako „wysokie”, „średnie” lub „niskie”. 
W tym przypadku wysokie zagęszczenie przekłada się na niższe współczynniki, a tym samym mniejsze 
zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną do nawadniania.  

Następnie trzy współczynniki w kolumnach F, H i J mnoży się przez siebie, aby uzyskać ogólny współczynnik dla 
każdego podobszaru w kolumnie K. 

 

Rysunek 14. Zrzut ekranu przedstawiający narzędzie obliczeniowe dotyczące wody w ramach systemu Level(s) (arkusz 

„Narzędzie obliczeniowe dotyczące nawadniania” – przeliczenie na faktyczne zapotrzebowanie na wodę). 

Dane w kolumnach od L do W są generowane automatycznie na podstawie danych dotyczących opadów i parowania 
terenowego w kolumnie D oraz współczynnika dotyczącego podobszaru. W kolumnie X sumowane są wartości 
ujemne.  
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Ostatnie dwie dane wejściowe wprowadzane przez użytkownika znajdują się w kolumnie AA, w której należy określić 
typ systemu nawadniania (dostępne warianty: „perforowane rury instalowane pod powierzchnią gruntu”; 
„perforowane rury instalowane na powierzchni gruntu”, „dyfuzory i mikrozraszacze”; „zraszacze” oraz „ręczny lub 
inny”). Każdy wariant ma własny współczynnik efektywności. Ponadto użytkownik musi określić liczbę użytkowników 
obszaru krajobrazowego (komórka Y34). Należy mieć na uwadze, że liczba ta może nie być taka sama jak liczba 
użytkowników budynku, w przypadku gdy obszar krajobrazowy jest wspólny dla więcej niż jednego budynku. 

Współczynnik efektywności jest obliczany w kolumnie Y, a powierzchnia podobszaru w kolumnie Z. Wartości z 
kolumny Z są następnie sumowane (komórka Z31) i dzielone przez liczbę użytkowników (komórka Y34). Wartość 
m3/użytkownika/rok podaną w komórce Z34 przenosi się do arkusza „Szacunki dotyczące poziomu L2” (konkretnie 
do komórek G18 i G63 w przypadku – odpowiednio – budynków mieszkalnych i biurowych). 

 

L2.2. Krok 5: Dane wejściowe dotyczące zbierania wody deszczowej i ponownego użycia szarej wody 

Za pomocą narzędzia obliczeniowego dotyczącego wody w ramach systemu Level(s) użytkownicy mogą określić 
wprowadzane do systemu dane wejściowe dotyczące wody deszczowej lub szarej wody oraz wskazać obszar, do 
którego powinny się one odnosić. Krok ten nie jest opcjonalny, ponieważ nawet w przypadku gdy kwestie związane 
ze zbieraniem wody deszczowej lub ponownym użyciem szarej wody nie są brane pod uwagę, użytkownik musi i tak 
samodzielnie wybrać opcję „nie” z menu rozwijanych. Poniżej przedstawiono komórki powiązane z tymi danymi 
wejściowymi i danymi wyjściowymi. 

 

 

Rysunek 15. Komórki przeznaczone na dane wejściowe i dane wyjściowe dotyczące wody deszczowej i szarej wody w narzędziu 
obliczeniowym dotyczącym wody w ramach systemu Level(s) 

W kolumnie M wskazuje się wszelkiego rodzaju armaturę sanitarną lub wszelkie urządzenia gospodarstwa 
domowego zużywające wodę, które można uznać za generujące szarą wodę. Zwiększają one łączną wartość danych 
wejściowych w komórce M19. Dane wejściowe dotyczące wody deszczowej można również określić w kolumnie Q 
(wypełniając komórki oznaczone kolorem zielonym). Wspomniane dane wejściowe również zwiększają wartość 
figurującą w komórce M19. 

Następnie należy ustalić, czy szara woda lub woda deszczowa będzie mogła być stosowana do nawadniania lub czy 
będzie mogła być wykorzystywana przez wszelkiego rodzaju armaturę, urządzenia lub sprzęty (stosowne wartości 
sumuje się w komórce N19).  
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W komórce N20 dane wejściowe dotyczące szarej wody i wody deszczowej zestawia się z odpowiadającymi im 
danymi wyjściowymi. Jeżeli uzyskana wartość przekracza 1,00, oznacza to, że podaż przewyższa popyt. Użytkownicy 
powinni dążyć do możliwie najdokładniejszego dopasowania popytu do podaży (tj. starać się uzyskać wartości bliskie 
1,00), aby ograniczyć do minimum objętość potrzebnych zbiorników lub aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika. 
Jeżeli szara woda będzie przechowywania przez zbyt długi czas, zacznie nabierać właściwości 
beztlenowych/anaerobowych, co będzie z kolei skutkowało emisją gazów złowonnych.  

 

L2.2. Krok 7: Porównanie wyników zastosowania różnych wariantów 

Użytkownicy mogą również zapisywać dane dotyczące określonego wariantu projektowego w odrębnym pliku 
programu Excel. Aby zestawić ze sobą różne warianty projektowe, należy skorzystać z arkusza „Porównanie poziomu 
2”.  

 

Rysunek 16. Zrzut ekranu przedstawiający przykładowe zestawienie wariantów projektowych dotyczących budynku biurowego 

Co do zasady najlogiczniejszym porównaniem jest zestawienie danych dotyczących zużycia wody pitnej, ponieważ 
na dane te wpływ wywiera nie tylko wybór bardziej lub mniej wydajnych urządzeń i sprzętów oraz bardziej lub mniej 
wydajnej armatury, ale również korzystanie (bądź nie) z rozwiązań w zakresie zbierania wody deszczowej i 
ponownego użycia szarej wody.  

Jak wspomniano w komentarzu, który na zrzucie ekranu oznaczono kolorem czerwonym, wartości dla każdego 
wariantu należy ręcznie skopiować i wkleić „jako wartości” do tabel w arkuszu „Porównanie poziomu 2”. 

W powyższym przykładzie różnica między opcją 1 a opcją 2 pokazuje, że wprowadzenie bardziej wydajnych toalet 
nie zrekompensowałoby w pełni wzrostu liczby pracowników biurowych korzystających z prysznica z 5% do 10%. Z 
danych tych wynika również, że zbieranie wody deszczowej może z łatwością zaspokoić wszystkie potrzeby związane 
ze spłukiwaniem toalet i nawadnianiem (opcje 3 i 4).  

 

 


	Spis treści
	Struktura dokumentu Level(s)
	Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika dotyczącego stosowania wskaźników
	Stosowane terminy techniczne i definicje
	Briefing wprowadzający
	Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach
	Instrukcje dotyczące poziomu 1
	Instrukcje dotyczące poziomu 2
	Instrukcje dotyczące poziomu 3

	Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika
	Dotyczące stosowania poziomu 1
	L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: zmniejszenie zapotrzebowania na wodę z instalacji sanitarnych
	L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Względne znaczenie regionalnego niedoboru wody
	L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: rozważenie zbierania wody deszczowej i ponownego użycia szarej wody
	L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: Wodooszczędne obszary porośnięte roślinnością
	L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: potencjalne plany pomiarowe

	Dotyczące stosowania poziomu 2
	L2.2. Krok 3: wypełnienie komórek w kolumnach G i I:
	L2.2. Krok 4: (opcjonalny) oszacowanie minimalnych wymogów w zakresie wody wykorzystywanej do nawadniania
	L2.2. Krok 5: Dane wejściowe dotyczące zbierania wody deszczowej i ponownego użycia szarej wody
	L2.2. Krok 7: Porównanie wyników zastosowania różnych wariantów



