STAŁE

zasady korzystania z wody
właśnie wchodzą w życie...
Zdroworozsądkowe podejście do codziennego
korzystania z wody pitnej.
Węże ręczne muszą być wyposażone w wyloty spustowe i nie mogą przeciekać
Ogrody i trawniki na
terenach mieszkalnych
i komercyjnych
Podlewanie ręczne
Można już podlewać trawniki na terenach
mieszkalnych i komercyjnych o dowolnej porze,
dowolnego dnia, korzystając z węża ręcznego z
wylotem spustowym.

Zraszacze
Można podlewać ogrody i trawniki korzystając ze
zraszaczy (ręcznych, automatycznych, sprejów i
kroplowników), ale tylko między godziną 18:00 a
10:00 w dowolny dzień tygodnia.

Ogrody publiczne, trawniki
i place zabaw
Podlewanie ręczne
Ogrody publiczne, trawniki i place zabaw można
już podlewać o dowolnej porze, dowolnego
dnia, korzystając z węża ręcznego z wylotem
spustowym.

Zraszacze
Ogrody publiczne, trawniki i place zabaw mogą
korzystać ze zraszaczy między godziną 18:00 a
10:00, w dowolny dzień tygodnia, albo mogą być
podlewane zgodnie z zatwierdzonym Planem
Wykorzystania Wody.

Spłukiwanie twardych
powierzchni
Nie można spłukiwać twardych powierzchni, w
tym podjazdów, ścieżek, betonu, płytek, podłóg
drewnianych i innych terenów brukowanych,
chyba, że mycie jest konieczne z powodu
wypadku, ognia, zagrożenia zdrowia, zagrożenia
bezpieczeństwa czy innych sytuacji nadzwyczajnych.
Raz na kwartał, (co trzy miesiące) można skorzystać
z urządzeń czyszczących wodą pod wysokim
ciśnieniem, a jeśli takie są niedostępne – z węża
z wylotem spustowym lub z wiadra, aby usunąć
plamy z twardych powierzchni. W trakcie trwania
budowy lub renowacji można również używać
węża z wylotem spustowym.

Mycie okien
O dowolnej porze można myć okna, korzystając
z urządzenia czyszczącego wodą pod wysokim
ciśnieniem albo z węża ręcznego z wylotem
spustowym.

Baseny i spa
Można napełniać i dopełniać baseny i spa.

Fontanny i wodne
elementy dekoracyjne
Można napełniać i uruchamiać fontanny i wodne
elementy dekoracyjne, pod warunkiem, że mają
zamknięty obieg wody.

Wyjątki
W kilku sytuacjach zakazy automatycznie
nie obowiązują. Zakaz zostaje zniesiony w
szczególnych okolicznościach, takich jak:
sprawdzanie przecieków zraszaczy, podlewanie
ogrodów i trawników po nawożeniu, czyszczenie
chodników wokół basenów publicznych.
Istnieje również kilka wyjątków, do których należy
się zastosować.
Więcej szczegółów na odwrocie.

Mycie pojazdów
Samochód, łódź czy inny pojazd można myć na
swoim terenie o dowolnej porze, korzystając z
urządzenia czyszczącego wodą pod wysokim
ciśnieniem, z węża ręcznego z wylotem
spustowym lub z wiadra.

Zraszacze w ogrodach publicznych czy na
trawnikach muszą być wyposażone w czujniki
deszczu i wilgotności gleby.

Przepisy te nie mają zastosowania
do wody przetworzonej, z odzysku,
deszczówki, czy wody szarej,
chyba, że w jakikolwiek sposób jest
uzupełniana wodą pitną.

Pełny tekst „Stałych zasad korzystania z wody“ lub informacje o zwolnieniach można uzyskać
u swojego dostawcy wody
Przepisy wchodzą w życie w grudniu 2017 roku
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STAŁE

zasady korzystania z wody
Zwolnienia automatyczne –
wniosek nie jest wymagany
„Stałe zasady korzystania z wody“ nie odnoszą
się do następujących sytuacji i nie wymagają
składania wniosku do dostawcy wody:

Użyźnianie gleby i sprawdzanie
zraszaczy w istniejących obecnie
ogrodach i na trawnikach
Zraszaczy można używać do podlewania ogrodów
i trawników:
• w czasie i/lub bezpośrednio po zastosowaniu
nawozów, jeżeli jest to jedyny możliwy czas do
podjęcia takich działań albo, kiedy producent
zalecił określony przedział czasowy; lub
• aby sprawdzić szczelność zraszaczy i/lub
poprawić ich działanie.

Różne

Zwolnienia na wniosek
„Stałe zasady korzystania z wody“ nie odnoszą
się do następujących sytuacji, a zgoda zostanie
udzielona po złożeniu wniosku do dostawcy wody:

Nowe trawniki w porze gorącej
Zraszacze mogą być używane do podlewania
nowych trawników w porze gorącej, stosownie do
warunków pogodowych, przez okres maksymalnie
pierwszych 28 dni po ich założeniu. Wejdź
na stronę www.warmseasongrass.com.au i
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby otrzymać
automatyczne zezwolenie.

Utrzymanie terenów sportowych
i rekreacyjnych
Zraszacze mogą być używane poza wyznaczonymi
godzinami podlewania, jeżeli plan zużycia wody
zostanie zatwierdzony przez lokalnego dostawcę
wody.

Zraszacze mogą być używane ze względów bhp
w miejscu pracy – dla zmniejszenia / ograniczenia
kurzu powstałego w czasie działań budowlanych,
rekonstrukcyjnych czy renowacyjnych, dla
zmniejszenia / ograniczenia kurzu w czasie
zawodów motocrossowych, konnych czy na tego
typu imprezach, przez wzgląd na bezpieczeństwo
uczestników, widzów i okolicznych mieszkańców.

Aby uzyskać szczegóły bądź informacje dotyczące
wody dla przedsiębiorstw, prosimy skorzystać ze strony
internetowej lokalnego dostawcy wody.

Informacje na temat stałych zasad używania wody – wersja 2.0 (grudzień 2017)
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