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INTERPELACJA 57/2021/NMC
aplikacja na smart-fony dla wolontariuszy sprzątających

Szanowny Panie Prezydencie!

Proszę  o uruchomienie alarmowego numeru telefonu lub maila  dla wolontariuszy sprzątających

miasto, z którego mogliby powiadamiać służby miejskie o zebranych do usunięcia śmieciach, bez

dochodzenia do której jednostki należy teren.

Jeśli jednak Pana Administracja chciałaby w bardziej nowoczesny sposób wesprzeć wszelkie akcje

utrzymania czystości w mieście, to być może lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie w ramach

działań Smart City legnickiej specjalnej aplikacji na smart-fony, dzięki której mieszkańcy mogliby

w łatwy sposób osobiście i skutecznie powiadamiać służby o zalegających śmieciach w miejscach

publicznych  -  powiadamiać  czy  to  o  śmieciach  rozproszonych  rzucanych  od  lat  i  nigdy  nie

uprzątniętych, czy to o wysypiskach śmieci czy też o stertach śmieci powstałych wskutek działań

sprzątających wolontariuszy. Dzięki aplikacji, która miałaby dostęp do lokalizacji urządzenia GPS

mieszkańcy mogliby oznaczać dzikie wysypiska śmieci na mapie oraz zaśmiecone obszary i każdy

mieszkaniec przy użyciu aplikacji mógłby monitorować czy miejsce, które ma zamiar zgłosić jest

już  oznaczone na mapie, od kiedy dane miejsce jest zgłoszone, jaki jest status w rozpatrywaniu

zgłoszenia sterty śmieci do usunięcia i jaki jest szacunkowy termin ich usunięcia.

Aplikacja mogłaby działać w następujący sposób:

− instalacja aplikacji 

− rejestracja mieszkańca/użytkownika

− zezwolenie na dostęp do lokalizacji urządzenia i galerii zdjęć/aparatu

− wykrycie  przez  aplikację  do  kogo  należy  teren  zgodnie  z  danymi  dostępnymi  na

mapy.legnica.eu (teren gminny, skarbu państwa, osoby fizyczne itp...)

− dodanie zdjęcia sterty śmieci  do usunięcia i przypięcie jej  do lokalizacji  (aparaty smart-

fonów  potrafią  przypinać  do  zdjęć  lokalizację  i  tym  samym  zdjęcie  mogłoby  być

automatycznie lokalizowane na mapie Legnicy,

− oznaczenie sterty śmieci do usunięcia pinezką na mapie Legnicy wraz z informacjami:

− kto zamieścił,

− kto posprzątął,

− zdjęcie z lokalizacją,

− data, godzina zamieszczenia,

− szacunkowy termin odbioru przez służby,

− dodatkowo aplikacja mogłaby umożliwić grupowanie użytkowników wg akcji sprzątania, w

ramach których śmieci przez wolontariuszy zostały usunięte (obecnie jest już co najmniej

kilka aktywnych akcji: Podnieś 5, Legniczanie się nie poddają i miasto sprzątają, Wiosenne

Porządki, Operacja Rzeka, sprzątanie pana Pioruna).  Aplikacja mogłaby mieć  możliwość



tworzenia  własnych  wydarzeń,  nowych  akcji  i  użytkownicy  dzięki  temu  mogliby

monitorować swoją okolicę i organizowane akcje, w przypadku gdy teren jest wyjątkowo

zaśmiecony

− dodatkowo aplikacja mogłaby również pozwolić mieszkańcom zgłaszać ulice wymagające

wyczyszczenia przez czyszczarkę, bo to jest kolejny problem naszego miasta – kurz i brud

ulic, o którym pisałem już w jednej z poprzednich interpelacji,

− również  oprócz zgłoszeń  typu śmieci czy brudna nawierzchnia ulicy,  chodnika,  aplikacja

mogłaby mieć możliwość przekazywania innych kategorii zgłoszeń takich jak np.:

− martwe zwierzę,

− przepełnione śmietniki uliczne

− nie działające oświetlenie uliczne,

− akt wandalizmu,

− ordynarne graffitti,

− dziury w jezdniach,

− zaniedbany teren zielony

− brakujące włazy i kratki do studzienek

− różnego rodzaju uszkodzenia

Proszę przeanalizować pomysł. Będąc promotorem Legnicy jako miasta Smart City wydaje mi się,

że w dobrym tonie byłoby gdyby przyczynił się Pan do stworzenia informatycznego wsparcia dla

akcji  sprzątania  miasta.  Tym  bardziej,  że  na  sprzątanych  przez  wolontariuszy  terenach  śmieci

gromadzone były przez ostatnie dziesięciolecia, a to Pan jako gospodarz, przez swoją bierność w

utrzymaniu  czystości  w  mieście  przyczynił  się  do  doprowadzenia  miasta  do  takiego  stanu

zaśmiecenia w jakim jest obecnie.

Ja, jako aktywny uczestnik wszelkich akcji sprzątania Legnicy uważam, że taka aplikacja mogłaby

nie tylko ułatwić monitorowanie stanu zaśmiecenia miasta i stanu technicznego, ale także stanowić

dodatkową mobilizację dla mieszkańców do dbania o stan czystości sfery publicznej miasta.

Ponadto  w ramach aplikacji  nauczyciele/wychowawcy szkół  podstawowych i  średnich  mogliby

monitorować aktywność swoich wychowanków w porządkowaniu miasta i tak jak w latach 90tych

na semestralną ocenę za zachowanie miała wpływ m.in. ilość oddanej makulatury, tak na ocenę za

zachowanie mogłaby mieć również wpływ aktywność uczniów w sprzątaniu Legnicy.

Im więcej aplikacji zostałoby zainstalowanych i uruchomionych na smart-fonach Legniczan tym

więcej oczu miałby otwartych Ratusz na stan zaśmiecenia miasta.

W  imieniu  swoim  oraz  mieszkańców,  wrażliwych  na  stan  czystości  naszego  miasta  proszę  o

przystąpienie do uruchomienia aplikacji na smart-fony dla wolontariuszy.

Z poważaniem


