
Burmistrz Łomianek  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 
tel. 022  768 63 01, fax. 022 768 63 02 

 

 
Łomianki, dnia 16 marca 2020 r.  

 
BRM.0003.19.2020   
 
 

Pan  

Janusz Skonieczny 

Radny Rady Miejskiej 

w Łomiankach  

        
 
 
 W odpowiedzi na interpelację w sprawie naprawy i konserwacji placu zabaw                  

przy ul. Fabrycznej z dnia 8 marca 2020 roku (wpływ do Urzędu Miejskiego w dniu 9 

marca 2020 roku) informuję, że: 

Ad. 1  

Dotychczasowe naprawy, które miały miejsce na placu zabaw w Parku Miejskim                  

przy ul. Fabrycznej, nie wynikały z wadliwego wykonania zabawek, lecz z użytkowania 

niezgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z projektem, zestaw zabawowy Garbarnia miał 

być przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat. Z informacji uzyskanych od Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łomiankach w wypadku, do jakiego doszło na placu zabaw w dn. 4 

lipca 2019 roku, ucierpiał ok. 5-letni chłopiec. Wobec powyższego niemożliwym było 

żądanie naprawy metalowego tunelu w ramach gwarancji. Wspomniany tunel został 

zdemontowany na czas remontu, zaś miejsca w których łączył się z zabawką, zostały 

zabezpieczone tak, by żadne dziecko nie miało możliwości się przez nie przedostać. 

Ponieważ plac zabaw przy ul. Fabrycznej jest miejscem bardzo popularnym 

uznaliśmy, że niesprawiedliwe są zastosowane tu ograniczenia wiekowe i tunel został 

naprawiony oraz uzupełniony poprzez zagęszczenie dolnej części konstrukcji, by 

podobne sytuacje nie miały miejsca. Wszelkie inne naprawy uszkodzeń wynikające  

z użytkowania zabawek są naprawiane na bieżąco. W najbliższych miesiącach cały 

zestaw zabawowy poddany zostanie gruntownej konserwacji, a kolorowy piasek 

wymieniony na nowy. Dodatkowo zostaną przygotowane instrukcje użytkowania 

zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem tj. tabliczki informujące o sposobie 

wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  



 

Ad. 2  

Wykonawcą placu zabaw jest firma Braty i Kompany s.c. arch. Wojciech i Maciej 

Trzebunia, 34-511 Kościelisko Karpielówka 63, zaś gwarancja obowiązuje do dnia 17 

października  2023 roku. 

Ad. 3 

Protokół odbioru końcowego i przyjęcia inwestycji do eksploatacji 18 października 

2018 roku. Ze strony Zamawiającego dokument podpisali inspektor  

ds. ogólnobudowlanych Grzegorz Bednarczuk oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji 

mgr. inż. Marta Andrusiak. 

Ad. 4 

Plac zabaw posiada: 

 oświadczenie producenta „Deklaracja zgodności z PN-EN 1176 i PN-EN 1177              

o spełnieniu warunków bezpieczeństwa placu zabaw zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 dotyczącymi placów zabaw dla 

dzieci”  

z dn. 31.05.2018 r., 

 Certyfikat z inspekcji nr DN/2004/2018 z dn. 29.05.2018 r. wydany przez 

Centrum Kontroli Placów Zabaw Pl. Zgody 6a, 05-820 Piastów, 

 Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego dla 

firmy TECHNIArt sp. z o.o. na produkt- piasek barwiony 

Ad. 5 

W kwietniu br. plac zabaw przy ul. Fabrycznej, jak również pozostałe place zabaw 

będące w zasobach gminy Łomianki, zostaną poddane kontroli rocznej. Jeśli  

w wyniku kontroli stwierdzone zostaną poważne uchybienia, wówczas podejmiemy 

stosowne kroki. 

Ad. 6 

Przygotowując zamówienie publiczne polegające na remoncie bądź wymianie 

uszkodzonych elementów weźmiemy pod uwagę postawienie dodatkowych ławek na 

terenie placu zabaw.  
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