
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

WGOŚ.0003.0012.2019                                                                          Kalisz, dn. 18.03.2019r.

Pan
Dariusz Grodziński 
Radny Miasta Kalisza

Odpowiadając na interpelację z dnia 28 lutego 2019r. dotyczącą urządzeń na placach
zabaw w Kaliszu, uprzejmie informuję, że doceniam troskę Pana Radnego o stan urządzeń i
wyposażenia placów zabaw na terenie Kalisza. 

Place zabaw objęte są stałym utrzymaniem w zakresie prowadzenia bieżących prac
porządkowych. Zakres prac określany jest każdorazowo w miesięcznym harmonogramie.

Place zabaw oraz siłownie zewnętrzne podlegają  kontroli  podstawowej (corocznej)
oraz  regularnej  (bieżącej).  Kontrola  podstawowa  przeprowadzana  jest  raz  w  roku,  w
zależności od warunków atmosferycznych, ale zawsze odbywa się to wiosną. Polega ona na
ocenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa,  przeglądzie  wyposażenia,  stanu fundamentów i
nawierzchni,  śladów rozkładu  i/lub  korozji  itp.  Kontrolę  przeprowadza  osoba posiadająca
uprawnienia  budowlane o specjalności konstrukcyjnej. Kontrole regularne przeprowadzane
są cotygodniowo, a w okresie letnim codziennie. Obejmują one sprawdzenie ogólnego stanu
urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych.  

Niestety, do niszczenia infrastruktury w przestrzeni miejskiej, szczególnie na placach
zabaw,  dochodzi  niemal  każdego  dnia  (akty  wandalizmu,  częste  dewastacje,  niszczenie
ogrodzenia  i  wyposażenia).  Po  kontroli  lub  zgłoszeniu  zniszczenia  uruchamiana  jest
procedura zmierzająca do wyłonienia wykonawcy, który wykona niezbędne prace remontowe
lub naprawcze albo dostarczy trwale uszkodzony lub skradziony element. W tym zakresie, co
oczywiste, obowiązują procedury wynikające z prawa zamówień publicznych. 

Informuję,  że  aktualnie  przeprowadzana  jest  szczegółowa analiza  stanu  uszkodzeń
obiektów na  placach  zabaw po  okresie  zimowym.  Po otrzymaniu  protokołu  z  przeglądu,
zostanie  zlecona  kompleksowa  naprawa  urządzeń.  Ewentualne  prace  naprawcze  w
późniejszym okresie prowadzone będą na bieżąco, w zależności od potrzeb, tak, aby zapewnić
odpowiedni stan techniczny placów zabaw i bezpieczeństwo użytkowników.
    Ponadto informuję, że place zabaw przy jednostkach organizacyjnych miasta Kalisza
są przekazywane ww. placówkom jako środek trwały. Oznacza to, że odpowiedzialność za
utrzymanie placów zabaw w należytym stanie technicznym spoczywa na dyrektorach tych
placówek. 

Wyrażam  przekonanie,  że  przekazane  powyżej  informacje  o  podejmowanych  i
planowanych  działaniach zapewniają bezpieczeństwo na placach zabaw. 




