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Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie w gminie Police pilotażowego programu 

wspierającego utrzymanie czystości w terenie gminy poprzez bezpłatne udostępnienie 

mieszkańcom worków do sprzątania psich odchodów. 

Mieszkańcy Polic coraz częściej wskazują zanieczyszczenie placów zabaw, trawników, 

chodników psimi odchodami jako główny powód uciążliwości i negatywnego wizerunku Polic. 

Jednocześnie wyraźny jest wzrost liczby czworonogów w gospodarstwach domowych naszych 

mieszkańców. Nie każdy właściciel decyduje się na sprzątanie po swoich pupilach co w efekcie 

powoduje znaczne zanieczyszczenie osiedlowych terenów. W mojej ocenie powody tego 

zjawiska leżą w dwóch sferach – po pierwsze jeszcze dosyć niskiej świadomości obowiązku 

uprzątania odchodów zwierząt przez ich właścicieli, po drugie z braku oferty infrastrukturalnej 

dla mieszkańców w tym zakresie. 

Brak znajomości obowiązków zapisanych w regulaminie utrzymania porządku i czystości w 

gminie Police wynika, moim zdaniem, ze zbyt ograniczonych działań gminy w jego 

propagowaniu. Brak też, jak się wydaje, dostatecznych działań edukacyjnych kształtujących 

postawę obowiązkowości w zakresie uprzątania psich kup. Sądzę, że wdrażanie programów 

edukacyjnych w szkołach, akcje ulotkowe i reklamowe oraz prewencyjne działania służb 

miejskich(pouczenia) mogłyby w przyszłości sprawić, że mieszkańcy będą bardziej 

obowiązkowo podchodzić do kwestii sprzątania po swoich pupilach. Z działaniami edukacyjnymi 

powinny iść w parze działania infrastrukturalne, tworzenie wybiegów dla psów, wyposażanie 

mieszkańców w worki do sprzątania, umieszczanie tablic informacyjnych. Myślę, ze można 

odważnie zakładać, że wdrożenie tych działań z czasem znacznie ograniczy zjawisko 



zanieczyszczania terenów miejskich psimi odchodami, a w konsekwencji do wzrostu 

zadowolenia i utożsamiania się mieszkańców ze swoją czystą gminą. 

Jestem pewien, ze potrzebne są działania w tym zakresie. Problem sam się nie rozwiąże i 

konieczna jest aktywność gminy. 

Moja propozycja polega na pilotażowym udostępnieniu na jednym z polickich osiedli 

darmowych worków na usuwanie psich odchodów. Proponuję zamontować na klatkach 

schodowych dystrybutory do tych worków i regularne ich uzupełnianie. 

 

Jak widać na załączonych zdjęciach worki na psie odchody mają różne kolory i kształty. Istnieje 

również możliwość umieszczania na nich nadruków. Udostępniając takie worki mieszkańcom 

można na nich przy okazji umieszczać komunikaty o konieczności utrzymywania czystości, hasła 

w rodzaju „Dbaj o czystość na swoim osiedlu” lub nawet informacji zachęcających do 

ponoszenia opłat od posiadania psów np. o treści ”Ten darmowy worek został zakupiony z opłat 

od posiadania psów. Im więcej opłat zostanie wniesionych do gminy, tym więcej worków można 

będzie kupić dla mieszkańców”. 

Dystrybutory do worków na psie odchody można umieścić na klatkach schodowych w 

budynkach mieszkalnych. Jak widać na zdjęciu maja one wielkość skrzynki na listy i sądzę, ze na 

każdej klatce schodowej znajdzie się odpowiednie miejsce na ich zainstalowanie(np. na 

wysokości 165 cm). Tak jak w przypadku worków, tak i na dystrybutorach możliwe jest 

umieszczanie komunikatów zachęcających mieszkańców do utrzymania czystości w Policach. 

 



Proponuję wprowadzić pilotażowo ten program np. na osiedlu Bogusława X. Jest to teren o 

zwartej zabudowie, z niewielkimi obszarami zieleni. Z moich obserwacji wynika, ze bardzo 

wielu mieszkańców tego osiedla ma psy. Niestety zaobserwowałem również bardzo duże 

zanieczyszczenie tego osiedla psimi odchodami. Proponuje wprowadzić ten program np. na pół 

roku lub na jeden rok i po upływie tego okresu zbadać czy nastąpiły zmiany estetyczne i czy 

nastąpił wzrost zaangażowania mieszkańców w utrzymanie czystości na swoim osiedlu. Można 

to zrobić poprzez przeprowadzenie badań ankietowych. Sądzę, że w przeprowadzenie tych badań 

chętnie zaangażują się np. uczniowie klas wolontariackich albo organizacje pozarządowe. 

Wyrażam też głębokie przekonanie, ze do takiego programu chętnie włączą się zarządcy 

budynków(spółdzielnie mieszkaniowe), którym również zależy na utrzymaniu czystości na ich 

terenach oraz ponoszą koszty sprzątania tych terenów oraz rady osiedlowe. 

 

KOSZTY: 

Według mojego rozeznania na terenie osiedla Bogusława jest ok. 125 klatek w budynkach 

mieszkalnych, co oznacza konieczność zakupienia ok. 130 dystrybutorów. Ceny detaliczne takich 

dystrybutorów zaczynają się od 35 złotych. 

Ceny detaliczne worków na psie odchody zaczynają się od 4 groszy za sztukę. 

Można zatem założyć następujące koszty: 

- 130 sztuk dystrybutorów x 35 zł = 4550 zł 

- 400.000 sztuk woreczków x 0,04 zł = 16.000 zł 

Zakładam, że możliwe jest nawiązanie współpracy z zarządcami budynków i przekonanie ich do 

deklaracji, ze na swój koszt zamontują i będą obsługiwać(uzupełniać) dystrybutory woreczkami. 

Można zatem ostrożnie oszacować koszt takiego pilotażu na jednym 

osiedlu na kwotę 25 tys. złotych, a w kolejnych latach na sam zakup 

woreczków już znacznie mniej. 

Zwracam się do Pana Burmistrza o rozważenie mojego wniosku. Jak Pan wie, 

tematyka opieki nad zwierzętami i utrzymania czystości w gminie jest mi bardzo 

bliska. Przypominam, ze w roku 2012 przedłożyłem na Pana ręce opracowanie 

„Koncepcja – opieka nad zwierzętami w Policach”, w którym postulowałem wiele 

zmian http://grzegorzufniarz.pl/koncepcja-opieka-nad-zwierzetami-w-policach/ 

 

Z poważaniem 
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