AD12

SPOTREBA PITNEJ VODY OBYVATEĽMI MESTA Z VEREJNYCH
ZDROJOV

Číslo

AD12

Názov indikátora

Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov

Oblasť

A

Definícia indikátora

Celková spotreba pitnej vody z verejných vodohospodárskych
zdrojov prepočítaná v litroch na jedného obyvateľa a jeden deň
v danom referenčnom roku.

Jednotka indikátora

l/obyv./deň

Kľúčové slová

Pitná voda, spotreba, verejné zdroje

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Mesto musí okrem bežných podmienok dokázať zabezpečiť
dostatočnú kapacitu zdrojov pitnej vody pre obyvateľov a iné
subjekty v meste (či už zo zdrojov na území mesta, ale
napojením na zdroje mimo neho) aj v čase zvýšenej frekvencie a
intenzity suchých období a poklese hladín rezervoárov (u
povrchových zdrojov) a hladín spodnej vody (v prípade
podzemných zdrojov). Jedným z adaptačných opatrení na zmenu
klímy, je aj znižovanie spotreby stále viac nedostatkovej pitnej
vody. Spotreba sa dá znižovať tak zníženou spotrebou v
domácnostiach a ďalších subjektoch spotrebúvajúcimi pitnú
vodu, ale aj novými technológiami, znižovaním únikov z
vodohospodárskej sústavy, či motivačnými nástrojmi na
znižovanie spotreby (napr. cenovou politikou vodárenských
spoločností). Znižovanie spotreby kompenzuje potrebu hľadania
údržby nových zdrojov.

Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Indikátor je dostatočne reprezentatívny i keď je široko
definovaný a rôznorodý vo svojich detailoch.
Limit indikátora je v tom, že spotreba vody sa meria ako
priemerná, i keď je známe, že nízkopríjmové (zraniteľné) skupiny
majú nižšiu spotrebu (až na hranici hygienického minima) a
naopak vysokopríjmové skupiny veľmi vysokú spotrebu. Súčasne
v tomto indikátory sú zahrnuté domácnosti, ale tiež ďalšie
verejné a podnikateľské subjekty, čo môže spôsobovať
nejednoznačnosť v interpretácii.
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Popis spracovania dát

Údaje o celkovej spotrebe pitnej vody v danom referenčnom
roku sa prepočítajú na počet obyvateľov mesta/mestskej a na
jeden deň.

Zdroj dát

Miestne vodárenské a kanalizačné inštitúcie, štatistické údaje
(napr. Výskumný ústav vodného hospodárstva)

Frekvencia sledovania

Raz ročne

Ovplyvniteľnosť mestom

Mesto ovplyvňuje tento indikátor jednak cielenou informačnou
kampaňou, odporúčaniami a reguláciou a tiež cenovou politikou,
ako člen vodárenskej spoločnosti

Spôsob prezentácie

Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF
prostredníctvom päťstupňovej škály

Zodpovednosť

Spracovateľ CReLoCaF, mesto, vodárenská spoločnosť
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