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Na wstępie jeszcze raz dziękuję za wdrożenie pod koniec roku 2013 mojego pomysłu 

dotyczącego ustawienia dystrybutorów z darmowymi workami do zbierania psich odchodów. 

Spotkałem się z wieloma pozytywnymi opiniami na ten temat. I choć są jeszcze drobne 

problemy organizacyjne, to realizacja pomysłu jest, moim zdaniem, dobra. 

Chciałbym przedstawić jeszcze jeden pomysł, który, moim zdaniem, może pomóc w 

eliminowaniu zjawiska zanieczyszczonych psimi odchodami trawników i skwerów w Policach. 

W wielu miastach w Polsce takie działania są już prowadzone i przynoszą pozytywne skutki. 

Proponuję umieścić na ulicznych koszach na śmieci oraz na pojemnikach na odpady 

komunalne naklejki zachęcające mieszkańców do sprzątania odchodów po swoich psach. 

Dodatkowo proponuję też umieścić te naklejki na wiatach przystanków autobusowych, w 

autobusach komunikacji miejskiej, w obiektach gminnych instytucji, może też na tablicach 

ogłoszeń rad osiedlowych i w klatkach schodowych budynków komunalnych. 

 W Szczecinie wprowadzono taką akcję umieszczając takie naklejki: 

 



W innych miastach w Polsce umieszczane są w podobnych miejscach naklejki o innej treści 

lub tez proste grafiki dotyczące wskazanego problemu. Oczywiście wygląd „polickiej” naklejki 

powinien być oryginalny i zgodny z kolorystyką gminną. 

     

Według mojej wiedzy, mieszkańcy Polic wskazują zanieczyszczenie miasta psimi odchodami 

jako jeden z większych problemów związanych z estetyką i wygodą życia w Policach. 

Obowiązujące w Gminie przepisy porządkowe nakładają na właścicieli psów obowiązek 

uprzątania takich zanieczyszczeń lecz przepisy te nie są respektowane. W efekcie ogromna 

większość miejskich trawników i skwerów jest zanieczyszczona. 

Jestem zwolennikiem takiej kolejności działania, że najpierw należy edukować oraz dawać 

narzędzia i ułatwiać mieszkańcom działania wynikające z przepisów porządkowych, a dopiero 

potem prowadzić działania kontrolne i restrykcyjne. Dlatego składam niniejszą propozycję, 

która stanowić będzie kolejną zachętę do podejmowania wysiłku, zmiany myślenia i 

zaproszenia mieszkańców do wspólnego dbania o miasto. 

Według mojego rozeznania w Policach ustawionych jest około 250 małych koszy ulicznych 

oraz ponad 4 tys. pojemników na odpady zmieszane.  

W związku z tym, że pojemników jest bardzo dużo, a duża część z nich jest ustawiona na 

posesjach przy domkach jednorodzinnych, uważam, że wystarczy wyprodukowanie 1 tysiąca 

naklejek. Ceny takich naklejek to około 2 zł za sztukę(w zależności od ilości zamówionych 

sztuk). Do tego należy doliczyć koszt wyklejenia takich naklejek, co szacuję na 1000 zł. 

Szacunkowo można określić, że koszt takiego przedsięwzięcia nie powinien łącznie 

przekroczyć kwoty 2,5 do 3 tysięcy złotych. Sfinansować to można np. ze środków na 

edukację ekologiczną lub z opłaty od posiadania psów. 

Zwracam się do Pana Burmistrza o rozważenie przeprowadzenia takiej akcji. Może ona, 

moim zdaniem, przynieść wiele pożytku w realizacji celu jakim jest poprawa warunków życia 

mieszkańców Polic. 


