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Szanowny Panie Przewodniczący,
Kilka lat temu na terenie Wrocławia funkcjonowały kosze specjalnie
przeznaczone na psie odchody. Niestety, jak się okazało, takie rozwiązanie
nie przyniosło oczekiwanych rezultatów– po pierwsze, właściciele psów
czuli się zobowiązani do sprzątania wyłącznie wtedy, kiedy na danym
terenie rozstawione były takie właśnie pojemniki, po drugie, kosze
błyskawicznie zapełniały się wszelkimi innymi odpadkami. Po
przeprowadzeniu kilku analiz wspólnie z Ekosystemem uznaliśmy, że
bardziej efektywnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie wszystkich
pojemników na odpady zmieszane do wyrzucania psich odchodów. Stoimy
zatem na stanowisku, że w miejscach, gdzie mieszkańcy zgłaszają brak
pojemników na psie odchody, należy przeprowadzić akcję informacyjną i
ewentualnie dostawić pojemniki na odpady zmieszane. Jest to zgodne z
obowiązującym we Wrocławiu Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Wrocławia, wprowadzony uchwałą nr
XXV/672/20 RM Wrocławia, z dnia 23.07.2020r. W rozdziale 11,
par.28, pkt.2 mówi się o tym, że odchody zwierząt należy
umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Dystrybutory bezpłatnych woreczków na psie odchody ustawiono przed
kilku laty na terenie Parku Tołpy. Niestety okazało się, że woreczki znikały
w ciągu godziny po ich umieszczeniu w dystrybutorze, natomiast, co
zauważyli nauczyciele, niektóre dzieci przynosiły do szkoły śniadanie
zapakowane w te właśnie woreczki. Uznano więc, że oferowanie
woreczków, które nie służą właściwemu celowi jest nieuzasadnione.
Podsumowując: wobec dotychczasowych doświadczeń, oraz wysokich
potencjalnych kosztów utrzymania dystrybutorów woreczków, uznajemy
ich instalowanie i utrzymywanie za niezasadne.
Działania samorządu Wrocławia na rzecz wsparcia właścicieli psów i kotów
są szerokie i z każdym rokiem ich skala się zwiększa: funkcjonują
programy bezpłatnego znakowania (chipowania), bezpłatnej sterylizacji i

kastracji psów i kotów, a ponadto nie jest pobierany podatek od zwierząt
domowych. Stanowi to realną pomoc materialną wobec właścicieli zwierząt.
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