
Psi Plac Zabaw – Merdając Ogonkiem 

 

Projekt skierowany do osiedli Pilczyce - Kozanów. Grupą beneficjentów będą właściciele 

psów z powyższych osiedli. Szacunkowa liczba beneficjentów projektu to ok. 500 osób 

(właścicieli psów). 

 

Lokalizacja: Zielony skwer przy Stadionie Wrocław (teren przy stadionie, przy placu zabaw 

dla dzieci lub kawałek dalej, na terenach zielonych) 

- numer geodezyjny działki: działka 2/2, nr arkusza 14 

 

Elementy projektu (załącznik) – wstępnie 450m2 (30mx15m)  

+ Labirynt mały nr kat. FS19 (wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]: 6,00 x 6,00  

 

Opis projektu: 

Psi Plac Zabaw jest inicjatywą, która zintegruje psy oraz ich właścicieli z obu osiedli.  

To również miejsce na wymianę informacji o problemach wychowawczych, żywieniowych 

oraz behawioralnych, które mogą przydać się nam do codziennej pracy ze swoim psem. 

 

Zaletą tego pomysłu będzie zaspokojenie podstawowych psich potrzeb, takich jak:  

- swobodne i bezpieczne wybieganie się psa, 

- naturalna potrzeba kontaktów społecznych z innymi psami, 

- zaspokojenie mentalne naszego pupila, 

- wykonywanie ćwiczeń fizycznych i umysłowych przez psy, 

- bezpieczne środowisko do zabawy,  

- dzięki dużej dawce aktywności psy będą zrelaksowane, bardziej spokojne. 

 

To miejsce na przyjemne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, bez względu na porę roku  

i pogodę. Psi park zabaw to również odpowiedzialność właścicieli za ich małych psich 

towarzyszy oraz zadbanie o czystość miejsca, w którym bawi się nasz pupil.  

 

GŁÓWNE INFORMACJE:  

• powierzchnia wybiegu – 450 m2 (30 x 15 m), 

• 15 – naście różnych urządzeń nie wymagających konserwacji, malowania, impregnacji, 



objętych 10 – cio letnią gwarancją, 

• nawierzchnia trawiasta istniejąca, 

• teren w całości ogrodzony. 

 

Urządzenia przeznaczone na wybiegi dla psów: 

⇒ wykonane są z ekologicznego materiału w pełni barwionego w masie, 

⇒ są alternatywą dla metalu i drewna, ponieważ nie wymagają konserwacji, malowania  

i impregnacji, 

⇒ są przede wszystkim przyjazne dla środowiska naturalnego, gdyż podlegają recyklingowi, 

⇒ są odporne na warunki atmosferyczne, 

⇒ posiadają Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, 

⇒ są objęte 10 - letnią GWARANCJĄ. 

 

Uzasadnienie:  

Na Osiedlu Pilczyce – Kozanów brak miejsca, gdzie właściciel czworonoga może spokojnie 

puścić psa bez smyczy, aby ten mógł odstresować się i pobiegać. W dużej części osiedla,  

ze względu na roślinność oraz place zabaw dla dzieci, są zakazy wychodzenia z psami. 

Również przy Stawie Pilczyckim nie ma miejsca, gdzie można puścić psa luzem, aby nie 

przeszkadzał on wędkarzom czy żeby nie płoszył ptactwa.  

Wskazane jest miejsce, takie jak Psi Plac Zabaw, dzięki któremu właściciele będą mogli 

pozwolić psu biegać swobodnie. To przede wszystkim korzyści dla psów, które są poparte 

opiniami behawiorystów, a mianowicie:  

- ćwiczenia fizyczne i psychiczne dla psów - dzięki dużej dawce aktywności psy  

są spokojniejsze i bardzo rzadko zachowują się później w sposób destrukcyjny,  

- socjalizacja dla psów - zapewnienie pupilom okazji do częstszych interakcji z innymi psami,  

- bezpieczne środowisko do zabawy dla psów – trenowanie z psami bez smyczy, nie martwiąc 

się o nadjeżdżające samochody, rowery i inne przeszkody. 

 

Koszt: około 200tys. zł 

 

Uwagi: Skwer, na którym jest planowana inwestycja, jest nieużytkiem, z zadeptanymi 

trawami i porozrzucanymi śmieciami wkoło, z którego korzystają jedynie osoby, które chcą 

spożyć alkohol. Warto wykorzystać ten teren w sposób mądry, aby mieszkańcy osiedla mogli 

korzystać z niego wraz ze swoimi psimi pupilami. 



 


