
Zgierz, dnia 25 września 2014 r. 

Andrzej Mięsok 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Pani 
Iwona Wieczorek 
Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

W nawiązaniu do informacji prasowej dotyczącego zdarzenia, które miało miejsce w 
dniu 14 września 2014 r. na terenie Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu, 
polegającego na wypadku jakim uległo bawiące się dziecko, które przygniecione zostało 
przez dinozaura, proszę Panią Prezydent o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy budowane 
w ostatnich miesiącach, w bardzo dużym pośpiechu place zabaw dla dzieci spełniają wymogi 
bezpieczeństwa i posiadają wymagane certyfikaty. Budowane w pośpiechu place zabaw dla 
dzieci stanowią pretekst dla przeprowadzania przez Panią Prezydent pikników 
przedwyborczych i istnieje uzasadniona obawa, że stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia 
bawiących się tam dzieci, dlatego zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania: 

1) czy o zaistniałym wypadku z dnia 14 września 2014 r. powiadomiony został 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu, a jeżeli nie, to proszę podać 
dlaczego nie został powiadomiony, 
2) czy to zdarzenie zarejestrowane zostało przez system miejskiego monitoringu a 
nagranie zostało zabezpieczone, 
3) ile placów zabaw dla dzieci będących własnością Gminy Miasta Zgierz, w tym 
będących w zarządzie lub administracji szkół, przedszkoli, MPGM itp. znajduje się na 
terenie miasta Zgierza, 
4) ile placów zabaw dla dzieci zostało wybudowanych w roku 2014. 
5) czy w roku 2013 i 2014 przeprowadzone zostały kontrole podstawowe wszystkich 
placów zabaw z udziałem specjalistów, niezależnych od właściciela, zarządcy lub 
administratora, których celem było sprawdzenie zużycia urządzeń, stanu fundamentów, 
nawierzchni a także bezpieczeństwo sprzętów z uwagi na wykonane wcześniej 
naprawy, jeżeli tak to proszę przedstawić protokoły z kontroli, a jeżeli nie, to proszę 
podać dlaczego takie kontrole nie zostały przeprowadzone, 
6) czy instalowany na placach zabaw dla dzieci sprzęt jest zgodny z polską normą PN-
EN 1176, nawierzchnia z normą PN-EN 1177, a place zabaw wybudowane zgodnie z 
Prawem budowlanym, 
7) dlaczego na placach zabaw nie stosuje się najbardziej bezpiecznej dla dzieci, 
najtańszej w utrzymaniu i estetycznej, nawierzchni syntetycznej. 


