Posprzątaj po swoim pupilu
Na terenie całej Gminy Mosina, na osiedlach i w sołectwach dla właścicieli czworonogów przygotowano stojaki z
bezpłatnymi woreczkami do usuwania odchodów. Woreczki mają stanowić ułatwienie dla opiekunów zwierząt i
skłonić do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe na chodnikach,
placach, terenach zieleni oraz innych obiektach i terenach publicznych. Przypominamy, że sprzątanie po
zwierzętach to nie tylko dobra wola, czy wyraz dbałości o środowisko, ale przede wszystkim obowiązek. Za
nieprzestrzeganie obowiązku sprzątania grozi mandat do 500 zł.
Czy wiesz, że...?
W psich odchodach występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i
pasożytniczych u ludzi. Na zakażenie najbardziej narażone są dzieci bawiące się na placach zabaw, trawnikach i
w piaskownicach.
Bezpłatne woreczki, które są dostępne w tzw. „psich stacjach”, czyli stojakach, są ekologiczne i podlegają
degradacji w środowisku naturalnym, dodatkowo pozwalają na sprzątnięcie odchodów bez brudzenia rąk,
używania dodatkowych narzędzi i mogą być bezpiecznie wyrzucane do koszy na śmieci.
Kosze na psie odchody znajdują się w następujących lokalizacjach:
Osiedle Nr 3 Przy Strzelnicy (parku Strzelnica)
Osiedle nr 6 „Za Moreną” ul. Powstańców Wielkopolskich
Osiedle nr 6 „Za Moreną” ul. Pożegowska – Glinianki
Osiedle nr 6 „Za Moreną” ul. Krotowskiego / ul. Budzyńska
Park Budzyń przy kanale
Krosno, ul. Strzelecka / ul. Polna (nowo zagospodarowany skwer)
Radzewice, ul. Sportowa (na terenie placu zabaw)
Mosina, promenada przy kanale
Mosina, ul. Krotowskiego (przy parkingu koło ronda)
Mosina, promenada przy kanale (w stronę targowiska)
Mosina, ul. Bolesława Krzywoustego
Mosina, ul. Strzelecka / ul. Głogowa
Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej (okolice torów)
Mosina, ul. Wodna / ul. Gajowa
Mosina, ul. Mickiewicza / ul. Sienkiewicza / ul. Kołątaja
Mosina, ul. 25 Stycznia / ul. Orzeszkowej
Mosina, ul. Jeziorna (przy placu zabaw)
Mosina, ul. Konopnicka / ul. Kusocińskiego
Mosina, ul. Gałczyńskiego na odcinku między ul. Żeromskiego a ul. Tuwima
Mosina, ul. Targowa / ul. Morelowa
Świątniki, ul. Kórnicka – przed wejściem na plac zabaw
Czapury, ul. Kręta (przy placu zabaw)

