
Interpelacja 

W związku z zakończeniem finansowania utrzymania obiektów typu Orlik ze strony 
rządowej przygotowane są założenia do utrzymania i korzystania z tych obiektów w 
najbliższych latach? 

Kiedy i z jakimi wynikami odbyły się ostatnie przeglądy techniczne Orlików w Zgierzu? 
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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą ostatnich przeglądów technicznych 
Orlików w Zgierzu informuję, że okresową kontrolę stanu technicznego elementów budynku 
przeprowadzono zgodnie z art. 62 u.l p. 1 lit. a. u.l p. 3 oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz.414 - tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202). 
Kontroli poddano elementy budynku i instalacji narażone na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. 
Ponadto zgodnie z art. 62 u. la sprawdzono wykonanie zaleceń poprzedniej kontroli 
przeprowadzonej w listopadzie 2017 roku. 

Boisko Orlik w Zgierzu, ul. Musierowicza 1/3. roczną kontrolę przeprowadzono ostatnio 
28 grudnia 2018r.. obiekt będący przedmiotem kontroli jest tymczasowym obiektem 
budowlanym - nie posiadającym fundamentów, w skład kontrolowanego zespołu wchodzi: 
boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, boisko do siatkówki o nawierzchni z tartanu 
wraz z wyposażeniem, kontenery zaplecza boisk, siatkowe ogrodzenie obiektu. 

Obiekt posiada instalację elektryczną oświetleniową podłączoną do sieci miejskiej oraz 
instalację wodno - kanalizacyjną podłączoną do sieci miejskiej. 

Ogólny stan techniczny większości kontrolowanych elementów budynku należy ocenić jako 
dobry/dostateczny. Zużycie elementów wykończenia jest adekwatne do intensywności 
i okresu ich użytkowania. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zawarte w protokole 
z kontroli okresowej. Następna kontrola zostanie przeprowadzona w grudniu 2019 roku. 

Boisko Orlik, kort tenisowy w Zgierzu, ul. Leśmiana 1. roczną kontrolę przeprowadzono 
ostatnio 24 grudnia 2018r.. obiekt będący przedmiotem kontroli jest tymczasowym obiektem 
budowlanym - nie posiadającym fundamentów, w skład kontrolowanego zespołu wchodzi: 
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ziemny kort tenisowy o nawierzchni ceglanej, drewniany budynek zaplecza kortu, blaszany 
garaż - magazynek zaplecza kortu, boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, boisko 
do siatkówki o nawierzchni z tartanu wraz z wyposażeniem, kontenery zaplecza boisk, 
siatkowe ogrodzenie obiektu. 

Obiekt posiada instalację elektryczną oświetleniową podłączoną do sieci miejskiej oraz 
instalację wodno - kanalizacyjną podłączoną do sieci miejskiej. 

Ogólny stan techniczny większości kontrolowanych elementów budynku należy ocenić jako 
dobry. Zużycie elementów wykończenia jest adekwatne do intensywności i okresu 
ich użytkowania. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zawarte w: protokole z kontroli 
okresowej. Następna kontrola zostanie przeprowadzona w grudniu 2019 roku. 

Na w/w obiektach kontrole okresowe przeprowadzane są regularnie przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który jest również administratorem omawianych obiektów. 

Sprawę prowadzi: Tomasz Dyaczyński. tel. 42 7143271 


