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Odpowiadając na interpelację nr 1 w sprawie zabezpieczenia linowego obiektu 

..Okręt piracki" na palcu zabaw w parku miejskim im. Tadeusza Kościuszki informuję, że 

zostało wysiane zapytanie do firmy Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., producenta Statku 

Pirackiego, o możliwość dodatkowych zabezpieczeń linowych. 

W odpowiedzi przedstawiciel firmy Pan Mariusz Ferenc przesłał odpowiedź . którą poniżej 

cytuję: 

„Liny zabezpieczające na pomoście łączącym bocianie gniazdo z pokładem na Statku naszej 

produkcji są umieszczone na wysokości która pozwala dzieciom starszym na bezpieczne 

przejście pomiędzy elementami. Mniejsze dzieci mają zakaz korzystania akurat z tych 

elementów tego urządzenia. Jest to wymóg bezpieczeństwa uwzględniony w przepisach. Jest 

to celowy zabieg który ma na celu zapobiegnięcie przechodzenia tym pomostem małych 

dzieci. Jeśli zostaną zamontowane dodatkowe liny które ułatwiłyby dostęp dla małych dzieci 

będzie to złamanie przepisów bezpieczeństwa. Nasza firma nie zamontuje takowych l in. Jeśli 

zdecydują się Państwo na zamontowanie tych lin własnymi środkami rezygnując z naszego 

udziału w tym przedsięwzięciu nasza firma nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

wypadki na placu zabaw oraz jednocześnie mamy podstawy do nieuznania w przyszłości 

ewentualnych napraw gwarancyjnych ... 

Ponadto zgodnie z instrukcją użytkowania korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci 

może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych. 
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Odnośnie interpelacji nr 2 związanej z realizacją projektu pn.: „Budowa przebudowa 

przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności 

komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją 

Aglomeracyjną - etap 1" informuję, iż Gmina Miasto Zgierz podjęła rozmowy 

z Przedstawicielami PKP. Na zorganizowanych w tym celu spotkaniach strony zadeklarowały 

chęć podjęcia próby urządzenia dojść do peronu od strony osiedla Proboszczewice. 

Nadmieniam jednakże, że z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu między 

innymi załączników graficznych do lokalizacji zjazdów w rejonie dworca Parzęczewska -

Północ nie zostało uwidocznione w zagospodarowaniu dojście od strony osiedla 

Proboszczewice. 

Na obecnym etapie tj. po zakończeniu prac projektowych, rozpoczęciu realizacji 

przedmiotowej inwestycji oraz po ustaleniu terminów jej zakończenia, nie ma możliwości 

wprowadzenia zmian do w/w projektu 
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