
Urząd Miasta Zgierza 
95-100 Zgierz Piać Jana Pawła II 16 

Pan 
Andrzej Miesok 
Radny Rady Miasta Zgierza 

tel. centrala 
42 716-28-54 

tel. sekretariat 
42 714-31-00 

fax 
42 714-31-14 
42 714-31-15 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 września 2014 roku uprzejmie 
informuję: 

1. W parku miejskim od czerwca br. prowadzone są roboty budowlane w ramach 
prowadzonej rewitalizacji. Jednym z elementów tego zadania jest rozbudowa 
placu zabaw dla dzieci. Postawiono tam nowe zabawki, między innymi: statek 
piracki, zjeżdżalnie i modele dinozaurów. Pomimo, że park jak i przedmiotowy 
plac zabaw ciągle jeszcze stanowią plac budowy, są one odwiedzane przez dzieci 
i ich opiekunów. Ponieważ park stanowi dużą przestrzeń, trudne było jego 
wygrodzenie na czas prowadzenia robót. Dlatego też, teren parku i plac zabaw był 
oznakowany odpowiednimi tablicami informującymi, że jest to teren budowy. 
W miejscu prowadzenia robót, był on również dodatkowo miejscowo wygradzany 
za pomocą elementów z siatki metalowej i taśmami ostrzegawczymi. Mimo 
takiego zabezpieczenia i oznakowania, plac zabaw był często użytkowany przez 
mieszkańców i ich dzieci, na ich własną odpowiedzialność. 

W związku z zakończeniem robót, Wykonawca zgłosił je do odbioru. 
Czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 12 września 2014 r. W trakcie przeglądu 
wykonanych robót nie stwierdzono nieprawidłowości zamontowania urządzeń na 
placu zabaw. Ponieważ odbiór w dniu 12 września br. nie został zakończony, 
zarówno park jak i plac zabaw dla dzieci pozostawał w dniu zdarzenia w gestii 
Wykonawcy i nadal stanowił plac budowy. Wobec zaistniałej sytuacji, 
Wykonawca powiadomił właściwego inspektora BHP w celu sporządzenia 
protokołu ze zdarzenia oraz podjął czynności zmierzające do ustalenia przyczyn 
przewrócenia się makiety dinozaura (sposobu mocowania makiety 
do fundamentu, właściwego wykonania mocowania, właściwej sztywności 
i wytrzymałości makiety dinozaura,). 

Ponieważ makieta dinozaura nie jest obiektem budowlanym, nie istniała 
potrzeba powiadamiania o zdarzeniu Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 
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2. Zaistniałe zdarzenie w Parku Miejskim zostało zarejestrowane przez system 
miejskiego monitoringu, a nagranie jest zabezpieczone. 

3. w chwili obecnej funkcjonuje 13 placów zabaw położonych przy: 
1. ul. Dolnej 47 wraz z bramkami - dz. nr 92 obręb 113 
2. ul. 1 Maja wraz z terenem boiska w odrębnej lokalizacji - dz. nr 98/5 i 98/4 
obręb 128 
3. ul. Śniechowskiego 22-24D - dz. nr 38/10 obręb 118 
4. ul. Wiewiórskiej 2A - dz. nr 483/1 obręb 115 
5. ul. Rembowskiego 43 - dz. nr 177/29 obręb 128 
6. ul. Cezaka 7G-7H - dz. nr 460/4 obręb 129 
7. ul. Podgórnej 1-3 - dz. nr 748 obręb 140 
8. ul. Podleśnej 1 - dz. nr 785 obręb 140 
9. ul. Rembowskiego 24/26 - dz. nr 81/14 obręb 460/4 
10. ul. Łódzkiej 82-88 - dz. nr 238/13 obręb 118 
11. ul. Plac Targowy 8-9a - dz. nr 228/5 i 229/16 obręb 122 
12. ul. Gałczyńskiego 24/26 - dz. nr 562/5 i 562/7 obręb 126 
13. ul. Rembielińskiego 4 - dz. nr 1057/5 i 1057/7 obręb 124. 

4. W 2014 roku zostały wybudowane następujące place zabaw: 
- plac zabaw przy ul. Rembielińskiego 4 
- plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego 24/26 
- plac zabaw przy Placu Targowym 8-9a. 

5. Kompleksową obsługą placów zabaw poprzez wykonywanie m.in. prac 
naprawczo -konserwatorsko - porządkowych na terenie ww. placów zabaw wraz 
z przyległymi terenami rekreacyjnymi, zajmuje się obecnie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 
Zarówno w roku 2013 jak i 2014 zostały wykonane przeglądy placów zabaw 
według norm wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W 2013 
roku ww. przeglądy wykonywał Pan Adam Zientała, prowadzący firmę TWINS 
PROJECT, natomiast w roku 2014 Pan Jakub Strużyk, prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą ABC Edukacji. Kontrole placów zabaw w szczególności 
polegały na sprawdzeniu i ocenie funkcjonalności, stabilności, poziomu zużycia, 
stanu bezpieczeństwa, stanu technicznego, sprawności technicznej oraz 
przydatności do użytkowania wszystkich urządzeń i elementów stanowiących 
place zabaw i tereny rekreacyjne. 
Wszystkie urządzenia instalowane na placach zabaw spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w normach : PN-EN 1176 - 1:2009, PN-EN 1176¬
2:2009, PN-EN 1176-7:2009. 

6. Zapewniam, że wszystkie zainstalowane na placach zabaw urządzenia 
i wyposażenie projektowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm 
i przepisów, a projekty zatwierdzane są przez organ architektoniczny Starosty 
Zgierskiego. Przy odbiorze i przekazaniu obiektów do użytkowania Wykonawcy 
mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowne atesty i dopuszczenia 
urządzeń do stosowania na rynku polskim. W procesie projektowania projektanci 
mają obowiązek stosować przytoczone przez Pana normy. 



7. Ze względu na koszty, na większości placów zabaw stosujemy dopuszczoną do 
użytkowania i bezpieczną nawierzchnię piaskowo - żwirową. Natomiast na 
rozbudowywanym placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim zastosowane zostały 
oprócz nawierzchni piaskowo - żwirowej również nawierzchnie syntetyczne 
poliuretanowe. 
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