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W odpowiedzi na złożoną przez Panią  interpelację w sprawie zadbania o place zabaw,
piaskownice  oraz  infrastrukturę  wokół  bloków  będących  w administracji  MZBM,  uprzejmie
wyjaśniam:

Przeprowadzona analiza wykazała, że na posesjach zarządzanych przez Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu praktycznie nie funkcjonują mini place zabaw. Taka sytuacja
jest  nie  tylko  wynikiem  konieczności  zaangażowanie  dużych  środków  finansowych
w ich utworzenie  na  niektórych  posesjach,  ale  przede  wszystkim obowiązkiem zachowania
wymagań budowlanych i sanitarnych przy ich eksploatacji. 
Wymienione  przez  Panią   piaskownice,  jako najprostsze  urządzenia  zamontowane  na  placu
zabaw, muszą spełniać wymagania  przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.  o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047, ze zm.), implementującej dyrektywę
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa produktów (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 11, str. 4). Stosowane normy europejskie
dla placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje oznaczone są: PN-EN 1176
dla urządzeń na placach zabaw oraz PN-EN 1177 dla nawierzchni). 

Właściciele  lub  zarządcy  publicznych  placów  zabaw,  powinni  nabywać  wyłącznie
urządzenia  zgodne  z  przywołaną  powyżej  normą  PN-EN  1176  (zgodność  potwierdzona
certyfikatem  lub  deklaracją  zgodności)  oraz  zabezpieczać  piaskownice  przed
zanieczyszczeniem.  Stałe  zabezpieczanie  piaskownic poprzez  np.  ogradzanie  terenów zabaw
lub piaskownic, zasłanianie piaskownicy na noc i w innych okresach jej nieużytkowania,  ma
przede wszystkim służyć niedopuszczeniu do zanieczyszczenia piaskownicy i piasku przez psy,
koty,  ptaki  oraz  inne  zwierzęta,  a  także  chronić  przed  innymi  zagrożeniami  mogącymi
pogorszyć stan sanitarny piasku.

W  celu  zabezpieczenia  dziecka  przed  odzwierzęcymi  chorobami  pasożytniczymi
rodzice lub opiekunowie dzieci powinni zwracać uwagę na to, aby ich pociechy nie wchodziły
do  piaskownicy  z  cukierkami  i  gumami  do  żucia,  nie  jadły  podczas  zabawy
w  piaskownicach,  a  po  opuszczeniu  piaskownicy  dokładnie  myły  ręce  i  twarz.  Rodzi  się
zasadnicze  pytanie,  czy  w  warunkach  funkcjonowania  każdej  rodziny  przy  licznych
obowiązkach domowych rodzice znajdą czas, aby być w każdej chwili przy dziecku bawiącym
się w piaskownicy przed blokiem i chronić go przed takim zachowaniem ? 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32001L0095
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Wyjście z dzieckiem na miejski plac zabaw zapewnia przynajmniej stałą obecność opiekuna.
Innym  problemem,  który  musiałby  być  całkowicie  wyeliminowany  na  podwórku  
z funkcjonującą piaskownicą,  jest sposób zachowania wielu właścicieli psów i kotów, którzy
nie sprzątają po swoich pupilach, pozostawiając ich odchody. Niejednokrotnie z różnych posesji
docierają  do  administratorów  skargi  lokatorów  na  wypuszczane  przez  sąsiadów  bez
żadnego nadzoru psy.

Jak  z  powyższego  wynika,  dosypanie  piasku  do  piaskownicy  nie  załatwia  sprawy.
W  praktyce  należałoby  zorganizować  codzienną  kontrolę  takich  piaskownic,  gdyż  oprócz
wymiany piasku w piaskownicach przed oraz w trakcie  sezonu letniego,  jest  ona konieczna
także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów,
odchodów  zwierzęcych  i  innych)  stwarzających  zagrożenie  dla  zdrowia  ludzi,  szczególnie
dzieci.  Obowiązek  ten  wynika  z  potrzeby  zminimalizowania  zagrożenia  chorobami
pasożytniczymi,  odzwierzęcymi,  czy  zakaźnymi.   Odpowiedzialność  za  ewentualną  groźną
chorobę dziecka bez wątpienia spadnie na właściciela, bądź zarządcę posesji.  

Uwzględniając  przedstawione  argumenty,  lepszym  rozwiązaniem  wydaje  się
rozbudowa osiedlowych  placów  zabaw,  spełniających  wszelkie  normy  unijne  dla  urządzeń
przeznaczonych  dla  dzieci.  Pragnę  nadmienić,  iż  takie  zadania  mogą  być  zgłaszane  przez
mieszkańców i realizowane przez Miasto w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Z poważaniem
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Interpelacja w sprawie zadbania o place zabaw, piaskownice oraz infrastrukturę wokół bloków 
będących w administracji MZBM Kalisz.

Panie Prezydencie, miasto dba o zieleń o swoje place zabaw, w dużo gorszej sytuacji jest 
infrastruktura dziecięca będąca w zarządzie MZBM ze względu na sytuację finansową tej jednostki.

Byłam proszona przez mieszkańców bloku o małą ale ważną dla ich dzieci pomoc, by dosypać piasek 
do znajdującej się przed blokiem piaskownicy. Jak się okazało wydział ochrony środowiska chętnie by 
pomógł ale nie może, gdyż piaskownica znajduje się na terenie administrowanym przez MZBM.

Pamiętajmy, że dla naszych mieszkańców często najważniejsze są sprawy bardzo małe, które mogą 
poprawić im jakość życia i dlatego należy pomóc w sprawach, które są dla miasta drobiazgami.

Proszę o pomoc w powyższym temacie.

Kamila Majewska


