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Nie lej wody – nowa kampania na rzecz
środowiska
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W pi?tek 22 marca 2019 r. – obchodzonym jako jest ?wiatowy Dzie? Wody –
zainaugurowali?my now? kampani? spo?eczn? Burmistrza Miasta M?awa, w któr?
w??czyli si? równie? Zak?ad Wodoci?gów, Kanalizacji i Oczyszczalnia ?cieków „WODKAN” Sp. z o.o. w M?awie oraz Radio 7.
Akcja ma na celu promocj? proekologicznych postaw i edukacj? spo?eczn?.
Rozpocz??a si? emisj? spotu radiowego na antenie Radia 7 u?wiadamiaj?cego
s?uchaczom – mieszka?com M?awy – jak wa?nym i cennym surowcem jest woda.
Kolejnymi etapami kampanii b?dzie stworzenie ?cie?ki edukacyjnej i jej szeroka
promocja.
Czy mamy problem z wod??
Jak podaje Polska Agencja Prasowa, przeci?tne zasoby wód w Polsce wynosz? ok. 60 mld m3,
co kwalifikuje Polsk? do krajów ubogich w zasoby wodne. Dla porównania wska?nik ten w
Norwegii wynosi 370 mld m3, a w Niemczech 188 mld m3. A? 1/4 ca?kowitego poboru wody w
Polsce przypada na Mazowsze.
Zasoby wód powierzchniowych w Polsce cechuje du?a zmienno?? czasowa i terytorialna, co
powoduje okresowe nadmiary i deficyty wody w rzekach. Zbiorniki retencyjne w naszym kraju
charakteryzuj? si? ma?? pojemno?ci?, która ??cznie nie przekracza 6 proc. obj?to?ci odp?ywu
rocznego wód z obszaru kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi
nadmiarami lub deficytami wody.
Pobór i zu?ycie wody
Z danych GUS-u wynika, ?e w latach 2000–2017 pobór wody na potrzeby gospodarki
narodowej i ludno?ci zmniejszy? si? o 9 proc. (z 11,0 km3 w 2000 r. do 10,1 km3 w 2017 r.).
Niezmiennie najwi?cej wody wykorzystuje przemys? (70 proc.). Nast?pne w kolejno?ci s?
sektory: komunalny (20 proc.) oraz rolnictwo i le?nictwo (10 proc.).
G?ównym ?ród?em zaopatrzenia gospodarki narodowej w wod? s? wody powierzchniowe. Ich
pobór w 2017 r. wyniós? 8,4 km3 i pokry? 83 proc. potrzeb. Wody powierzchniowe
wykorzystywane by?y g?ównie do celów produkcyjnych w przemy?le.
Pobór wód podziemnych wyniós? 1,7 km3 i by? zbli?ony do poboru w 2016 r. Jako wody o
znacznie lepszej jako?ci ni? wody powierzchniowe, wykorzystywane by?y g?ównie do
zaopatrzenia ludno?ci w wod? do picia. Na ten cel wykorzystano w 2017 r. ok. 1,5 km3 wód
podziemnych.
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