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 ZESPÓŁ DS. ZWALCZANIA GRAFFITI 

Zespół ds. zwalczania graffiti (GAT – Graffiti Abatement Team) to 

wiodący organ odpowiedzialny za usuwanie i ograniczanie 

rozprzestrzeniania wandalizmu w formie graffiti.  Program przekszt-

ałcił się w jednostkę szybkiego reagowania, która realizuje zlecenia 

usunięcia graffiti w ciągu 3–4 dni roboczych (o ile pozwalają na to 

warunki pogodowe).  Jednostka CLIP usunęła graffiti z ponad 1 

miliona nieruchomości i budowli ulicznych w Filadelfii.  Jest to 

BEZPŁATNA usługa dla mieszkańców i firm w naszym mieście. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ: 

 Podaj dokładny adres i kod pocztowy miejsca, w którym znajduje 

się graffiti.

 Określ, jaki rodzaj nieruchomości został pomalowany i gdzie na 
terenie nieruchomości znajduje się graffiti.

 Określ preferowaną metodę usunięcia graffiti (zamalowanie lub 

zmycie).

Bądź aktywny – zgłoś nowe graffiti, gdy tylko pojawi się w 
sąsiedztwie.

JAK ZGŁOSIĆ WANDALIZM W FORMIE GRAFFITI 

• Zadzwoń pod numer 311 i porozmawiaj z operatorem na 

żywo lub…

• Online na stronie www.phila.gov/clip 

Usuwanie graffiti to bezpłatna usługa dla 

mieszkańców i firm w Filadelfii! 

• ZESPÓŁ DS. ZWALCZANIA GRAFFITI

James F. Kenney, burmistrz 
Michael DiBerardinis, dyrektor generalny
Joanna Otero-Cruz,  zast pca dyrektora generalnego
Thomas Conway, dyrektor

ZNAKOMITE REZULTATY PROGRAMU W ROKU 

OBROTOWYM 2016 

• ZESPÓŁ DS. ZWALCZANIA GRAFFITI UTRZYMUJE W 
CZYSTOŚCI ponad 113 000 NIERUCHOMOŚCI I BUDOWLI

• INSPEKCJI PODDANO ponad 40 000 WOLNYCH DZIAŁEK

• ZAŁOGI CLIP UPORZĄDKOWAŁY ponad 15 000 WOL-NYCH 
DZIAŁEK

• ZREALIZOWANO 1200 PROJEKTÓW W RAMACH PRAC 
SPOŁECZNYCH

• 546 ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH OTRZYMAŁO ŚRODKI 
CZYSTOŚCI W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ PART-

NERSTWA SPOŁECZNEGO

• W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ PARTNERSTWA 
SPOŁECZNEGO WYPOŻYCZONO ponad 6000 URZĄDZEŃ

• PRZEPROWADZONO KONTROLĘ ponad 13 500 
ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, Z CZEGO 3100 
ZOSTAŁO UPORZĄDKOWANYCH PRZEZ ZAŁOGI CLIP 

„Podziękowania dla wszystkich tych, którzy niestru-

dzenie pracują nad utrzymaniem swoich nieruchomości 

w dobrym stanie oraz dla tysięcy wolontariuszy 

dumnych z wyglądu naszych dzielnic.  Razem możemy i 

damy radę zmienić naszą społeczność.” 

Thomas Conway, 

zastępca dyrektora generalnego 

• PROGRAM WOLNYCH DZIAŁEK

• PROGRAM UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

• PROGRAM NA RZECZ PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO

• PROGRAM PRAC SPOŁECZNYCH

www.phila.gov/clip @PhillyCLIP

Polish



PROGRAMY NA RZECZ UTRZYMANIA 

NIERUCHOMOŚCI I WOLNYCH DZIAŁEK  

Miejskie programy na rzecz utrzymania 

nieruchomości i wolnych działek powstały w celu 

rozwiązania problemu kłopotliwych nieruchomości, 

które obrastają w chwasty, śmieci i gruz.   Głównym 

celem tych programów jest promowanie czystego 

sąsiedztwa poprzez wdrażanie miejskich kodeksów 

utrzymania nieruchomości.  Przed podjęciem 

jakichkolwiek działań represyjnych przez mi-asto 

właściciel nieruchomości otrzymuje powiadomienie 
o konieczności zaprowadzenia porządku na terenie

nieru-chomości.  Jeśli ostrzeżenie nie odniesie 

pożądanego skutku, miejskie ekipy porządkowe 

mają prawo posprzątać nieruchomość i obciążyć 

właściciela kosztem usługi sprzątania. 

JAK ZGŁOSIĆ ISTNIENIE KŁOPOTLIWEJ NIERUCHOMOŚCI 

Zadzwoń pod numer 311* i porozmawiaj z operatorem 

na żywo 

PROGRAM PRAC SPOŁECZNYCH 

Program prac społecznych (CSP – Community 

Service Program) zapewnia niegroźnym 

sprawcom przestępstw (w wieku od 18 lat) 

możliwoś ć odpracowania wyroków poprzez 

prace społeczne polegające na sprzątaniu i 

upiększaniu miasta.  Projekty obejmują za-

miatanie i usuwanie gruzu z nieruchomości 

miejskich, przejś ćpodziemnych, bloków itp. 

oraz pomaganie grupom społecznym podczas 

zorganizowanych akcji porządkowych.   

Więcej informacji na temat Programu prac 

społecznych można uzyskać, dzwoniąc pod 

numer (215) 685-3071 lub odwiedzając stronę 

internetową       www.phila.gov/clip  

PROGRAM NA RZECZ PARTNERSTWA 
SPOŁECZNEGO 

Program na rzecz partnerstwa społecznego (CPP – 
Community Partnership Program) udostępnia narzędzia 
do sprzątania i środki czystości wolontari-uszom z grup 
społecznych, firm oraz mieszkańcom zaangażowanym w 
sprzątanie i utrzymanie sąsiedztwa.  Udostępnione 
artykuły obejmują między innymi grabie, miotły, łopaty, 
worki na śmieci itp. Po zakończeniu sprzątania odpady 
zapa-kowane w worki mogą zostać zabrane przez perso-
nel CLIP we współpracy z CPP.  Program funkcjonu-je 
przez cały rok.   

 Zadzwoń pod numer 215-685-9558

 Odwiedź naszą stronę internetową 

www.phila.gov/clip

LIST OD DYREKTORA 

         CLIP obejmuje kilka programów służących 

poprawie wyglądu dzielnic miejskich poprzez edu-

kowanie mieszkańców w zakresie kodeksów 

utrzymania nieruchomości, egzekwowania 

przestrzegania tych kodeksów oraz, o ile to 

uzasadnione, usuwania czynników uciążliwych.  

Programy zostały zaprojektowane tak, aby były 

wydajne i umożliwiały maksymalną skuteczność 

dzięki współpracy z mieszkańcami i firmami w celu 

promowania zrównoważonej społeczności lo-

kalnej. 

         Jak wiadomo, ciężka praca, odpowiedzialność 

osobista i poświecenie to cechy, które stworzyły 

fundamenty naszego wspaniałego kraju.  Apeluje-

my o kontynuowanie tej idei poprzez 

zaangażowanie w sprawy sąsiedztwa i współpracę 

w ramach naszych programów, które umożliwiają 

wprowadzanie korzystnych zmian. 

Thomas M. Conway, 

zastępca dyrektora generalnego 

MIASTO FILADELFIA 
PROGRAMY NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI (CLIP) 

* Dzwoniąc pod numer 311 z telefonu komórkowego lub spoza kraju, prosimy o wybranie numeru (215) 686-8686

„Dziękujemy za Twoją pomoc w sprząta-

niu naszego wspaniałego miasta!” 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚRODKI CZYSTOŚCI 




