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        Pani 

        Magdalena Cłapińska 

 

        Radna Rady Miejskiej 

w Łomiankach 

Szanowna Pani Radna, 
 

w nawiązaniu do Pani interpelacji z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie stanu technicznego 

boisk piłkarskich poniżej przedstawiam odpowiedzi na Pani pytania. 

 

1. Infrastruktura sportowa w Łomiankach podlega okresowym kontrolom. Kontrola boisk 

piłkarskich odbywa się wielokrotnie w ciągu roku. Podstawowa kontrola stanu technicznego 

boisk pod względem bezpiecznego ich użytkowania, odbywa się raz w roku., zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze 

zm.).Okresowa ocena stanu nawierzchni boisk dokonywana jest również podczas kompleksowej 

konserwacji nawierzchni sportowych 2 razy w roku. Ponadto, niezależnie od powyższych czynności, 

pracownicy Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach podczas licznych 

wizytacji i inspekcji, przeprowadzają bieżące kontrole przedmiotowej infrastruktury.  

2. Zakres kontroli stanu technicznego boisk pod względem bezpiecznego ich użytkowania określa 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Przegląd 

ten obejmuje w szczególności: elementy zewnętrzne obiektu, instalacje i urządzenia służące 

ochronie środowiska, wentylację, instalację gazową oraz wybrane cechy obiektu i otoczenia. 

Przegląd zakończony jest sporządzeniem protokołu. Zakres konserwacji i kontroli nawierzchni 

boisk, zgodnie z zawartą umową, wynika z zaleceń producenta danej nawierzchni. 

3. Przeglądy stanu technicznego boisk pod względem bezpiecznego ich użytkowania odbywają się 

raz w roku.  
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4. Przeglądy techniczne i konserwacja nawierzchni zakończone są sporządzeniem stosownych 

protokołów. Zgodnie ze złożonym przez Panią wnioskiem o udostępnienie ostatnich 

protokołów odbioru boisk w Gminie Łomianki, uprzejmie informuję, że przedmiotowe 

protokoły znajdują się w siedzibie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego  

w Łomiankach, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki. Dokumentacja zostanie Pani udostępniona na 

miejscu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Działu Sportu 

Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, Panem Pawłem Radołą,  

tel. (22) 751-04-74. 
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