
Lublin bardzo się zmienił w ostatniej dekadzie. Nowe i odnowione 
instytucje, budynki, drogi, chodniki, skwery, tereny zielone spowodowały,                
że Lublin to teraz inne miasto. Piękniejsze, bogatsze, czystsze. Czasy 
kiedy śmieci rzucało się na ulicę, a publicznych koszy było jak na lekarstwo 
należą już do przeszłości. Problemów było tyle, że nikt nie myślał, czy 
sprzątać po swoim psie. Epoka kiedy miasto było niczyje bezpowrotnie 
minęła.  

Teraz Lublin to dumne miasto kultury, nauki i biznesu, które każdego 
dnia w swoich progach gości tysiące turystów z każdego zakątka świata. 
Nastrojowe restauracje, kafejki na wolnym powietrzu, parki, zielone 
skwery. Ładne i bezpieczne place zabaw dla dzieci. Ścieżki rowerowe. 
Trasy biegowe. Miejsca do ćwiczeń i pikniku. Przyjemnie spędzić czas           
z przyjaciółmi, rodziną, z dziećmi, z psem czy kotem. My – obywatele 
Lublina - mamy realny wpływ jak to wszystko wygląda i jak się zmienia.  
Przestrzeń miasta jest naszym drugim domem. Szanujmy go. Dbajmy               
o niego. Sprzątajmy po naszych zwierzętach. Nie pozwólmy, aby stare 
nawyki, przyzwyczajenia psuły nasz piękny Lublin.

Miasto to też
Twój dom Psie odchody nie są nawozem. 

Wysoka zawartość chlorków 
i amoniaku niszczy rośliny i trawę.

Pamiętaj

Porady jak bezpiecznie
wyrzucić kupę
Nie musisz szukać specjalnych koszy. 
Woreczki z odchodami możesz wrzucić 
do publicznych koszy na odpady zmie-
szane.

Możesz wykorzystać używany woreczek, 
starą siatkę reklamówkę lub zwykłą chustecz-
kę higieniczną. Dużym ułatwieniem są dostęp-

ne w handlu specjalne małe pojemniki na 
woreczki przyczepiane do smyczy.

Toksoplazmoza: choroba wywołana przez pierwotniaki, 
których żywicielem ostatecznym jest kot. Do zakażenia dochodzi 
w wyniku kontaktu z pożywieniem, glebą lub wodą zanieczysz-
czonymi kocimi odchodami.

Toksokaroza: choroba wywołana przez nicienie: glistę psią lub 
kocią, a głównym źródłem zakażenia jest ziemia zawierająca 
zakażone zwierzęce odchody.

Lamblioza: najczęstsza choroba pasożytnicza u dzieci. Objawia 
się nawracającymi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, 
bólami brzucha, nudnościami, zaburzeniami trawienia, biegunka-
mi, zaparciami, wysypką, gorączką.

Tęgoryjec: larwy tego pasożyta dostają się do organizmu 
dziecka przez stopy podczas chodzenia boso po piasku. Bytują           
w ściankach jelita cienkiego. Mogą powodować krwawienie                      
w przewodzie pokarmowym, niedokrwistość, czasem bóle 
brzucha i biegunkę.

Owsica: najczęściej u przedszkolaków oraz dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. Owsiki zasiedlają jelito kręte i wychodzą przez 
odbyt. Samica składa na skórze jaja, z których wylęgają się nowe 
osobniki. Objawem jest zaczerwieniona i uszkodza skóra okolic 
odbytu i krocza.

Tasiemczyca: do zakażenia dochodzi w wyniku spożycia piasku 
zanieczyszczonego odchodami psów. Objawy: bóle brzucha, 
nudności, ogólne osłabienie, brak apetytu, chudnięcie. Tasiemiec 
może być widoczny w kale jako cienkie, prostokątne, cieliste 
płatki.

Zwierzęce odchody mogą być
groźne dla naszych dzieci.
Bezpośredni kontakt dzieci ze zwierzęcymi odchodami,     
np. podczas zabawy w piaskownicy lub na trawie, może 
spowodować zakażenie chorobotwórcze. 

Zwierzęce odchody możesz wrzucić 
do każdego publicznego kosza na odpady zmieszane.
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„Niesprzątnięte psie kupy posłużą jako nawóz 
do trawników”.

Psie odchody mają wysoką zawartość chlorków i amoniaku. 
Są szkodliwe dla roślin i gleby.

„Są odpowiednie służby, które powinny za mnie 
posprzątać”. 

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność. To też duża odpowie-
dzialność i poważne obowiązki takie jak: konieczność szczepie-
nia, dbania o jego zdrowie, czystość, nauka zasad bezpiecznego 
zachowania wśród ludzi i innych zwierząt, nauka dobrych 
manier. Zgodnie z prawem to właściciel psa odpowiada za jego 
zachowanie. Nawet najmądrzejszy i najlepiej wytresowany pies 
nie jest w stanie po sobie posprzątać. Choć pewnie by chciał. 
Wymaganie czystości od innych zacznij od siebie. Miasto to też 
Twój dom. Nie oglądaj się na innych. Posprzątaj po swoim psie. 
Nie pozwól, by Twój pies wstydził się za Ciebie.

„Inni nie sprzątają to ja też nie będę sprzątał,
żeby się ze mnie nie śmiali.” 

Miasto jest naszym domem. To jakie będzie zależy od nas.  
Sprzątanie po swoim psie nie jest przejawem „obciachu” tylko 
oznaką wysokiej świadomości obywatelskiej i więzi z miastem, 
jej mieszkańcami i własnym psem. Pokaż innym, że dbasz 
o miejsce, w którym żyjesz.

„Sprzątając psie odchody jestem narażony na kontakt   
z groźnymi bakteriami chorobotwórczymi”.

Dbasz o swojego psa jak o dziecko. Głaszczesz, kąpiesz, 
czeszesz, kupujesz mu specjalistyczną karmę, zabierasz go do 
weterynarza, wyciągasz mu kleszcze. Niczym się od niego nie 
zarazisz.  Nie istnieje ryzyko zakażenia chorobami odzwierzęcy-
mi także, gdy korzystając z woreczka foliowego lub zestawu 
higienicznego zbierasz jego odchody. Ryzyko takie istnieje, gdy 
z pozostawionymi w piaskownicy lub trawniku odchodami 
zwierzęcymi ma kontakt dziecko.

Fakty i mity 
dotyczące sprzątania
psich odchodów

„Nie ma gdzie wyrzucić takiej kupy, a przecież 
nie będę z nią chodził przez pół miasta” 
Psie odchody możesz wyrzucić do zwykłego, ulicznego kosza          
na śmieci. Nie musi to być specjalistyczny pojemnik. 

„Po co sprzątać z trawników skoro nikt z nich nie korzysta”
Lublin ma coraz więcej terenów zielonych. Trawniki mogą służą 
do uprawiana sportu, są miejscem wypoczynku, piknikowania, 
zabawy dla dzieci. Pozostawione odchody nie zachęcają                
do korzystania z miejsc zielonych, do rozkładania kocy i leżenia 
na trawie.

„Wyrzucając kupy do śmietnika utrudniam życie 
śmietnikowym grzebaczom”
Zgodnie z prawem psie nieczystości można wrzucić do każdego 
publicznego kosza na odpady zmieszane. Śmietnikowi grzeba-
cze będą bezpieczni, gdy sprzątnięte odchody zawiążemy 
w foliowym woreczku. 

„Specjalistycznych koszy na psie kupy jest mało, 
specjalistyczna infrastruktura jest słaba czyli jednak 
sprzątanie nie jest priorytetem” 
Specjalne kosze na psie odchody spełniają głównie rolę eduka-
cyjną, mają zachęcać właścicieli psów do sprzątania. Psie 
nieczystości możemy wrzucić do każdego pojemnika na odpady 
zmieszane.

„Miasto jest dla wszystkich, a więc niczyje. Nikogo
nie obchodzi czy ja sprzątam po psie czy nie”
Myślenie z poprzedniej epoki, wyrażające brak więzi z miastem. 
Tak naprawdę miasto jest nasze. Obywateli Lublina. Mamy 
realny wpływ jak wygląda i jak się zmienia. Wielu mieszkańcom 
naprawdę zależy gdzie i jak będą mieszkać. Dbają o miasto, 
upiększają go, starają się, by było czyste i przyjemne. 

Fakty i mity 
dotyczące sprzątania
psich odchodów

Miasto
to też
Twój dom
Lublin to nasz dom. 
Szanujmy go. Dbajmy o niego. 
Sprzątajmy po naszych zwierzętach.

Sprzątaj po swoim psie


