ZARZĄDZENIE Nr 4821 /V/10
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie funkcjonowania placów zabaw zarządzanych przez miejskie jednostki
organizacyjne.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)
zarządzam, co następuje:
§ 1.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw zarządzanych
przez miejskie jednostki organizacyjne oraz właściwego funkcjonowania i utrzymania placów
zabaw wprowadzam:
1) Instrukcję utrzymania placu zabaw, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2) Regulamin korzystania z placu zabaw, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. Instrukcja utrzymania placu zabaw obowiązuje miejską jednostkę organizacyjną
zarządzającą placem zabaw.
3. Regulamin korzystania z placu zabaw obowiązuje każdego korzystającego z placu
zabaw zarządzanego przez miejską jednostkę organizacyjną.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam
organizacyjnych, zarządzającym placem zabaw.

kierownikom

miejskich

jednostek

§ 3. Place zabaw zarządzane przez miejskie jednostki organizacyjne powinny zostać
dostosowane do wymogów niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4821/V/10
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 września 2010 r.

Instrukcja utrzymania placu zabaw.
§ 1. Plac zabaw powinien być utrzymany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale
6 Utrzymanie obiektów budowlanych ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 665, Nr 88,
poz. 587, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844 i Nr 191, poz. 1373, z 2008 r. Nr 123, poz. 803,
Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z 2010 r.
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, poz. 809) oraz powinien mieć
prowadzoną książkę obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
§ 2. Wyposażenie placu zabaw, urządzenia na nim zamontowane oraz jego
nawierzchnia powinny spełniać wytyczne oraz wymagania w zakresie instalowania,
sprawdzania, konserwacji, eksploatacji, kontroli i bezpiecznego użytkowania, określone
w Polskich Normach dotyczących placów zabaw, w szczególności w normach: PN-EN 1176
i PN-EN 1177, a także inne wymagania zawarte w Prawie budowlanym oraz wytycznych
producentów urządzeń zabawowych.
§ 3. Zarządzający placem zabaw powinien zapewnić: sprawność i bezpieczeństwo
wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia placu zabaw oraz zachowanie stałej
czystości i porządku na terenie obiektu.
§ 4.1. Stan placu zabaw powinien być skontrolowany:
1) raz na 7 dni. Zakres tej kontroli powinien obejmować: sprawdzenie ogólnego stanu
sanitarno - porządkowego oraz czystości piasku w piaskownicy, stanu: urządzeń,
wyposażenia, ogrodzenia i nawierzchni;
2) raz na 3 miesiące. Zakres tej kontroli powinien obejmować prawidłowość
funkcjonowania urządzeń i wyposażenia, ich stabilność oraz bezpieczeństwo
użytkowania;
3) raz na rok. Zakres tej kontroli powinien obejmować sprawdzenie:
a) stanu technicznego wszystkich urządzeń i wyposażenia - ich funkcjonalności
i stabilności, stanu kotwiczeń lub fundamentowania, stanu powierzchni oraz jej
zabezpieczeń, stanu elementów hamujących ruch oraz innych elementów
bezpieczeństwa,
b) stanu czystości urządzeń i wyposażenia, stanu nawierzchni placu oraz jej czystości,
stanu tablicy z Regulaminem placu zabaw, stanu ławek oraz koszy na śmieci.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 2 przeprowadza zarządzający placem
zabaw, lub osoba przez niego wyznaczona, powinny one zostać opisane w formie notatek
służbowych.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powinna zostać przeprowadzona do
30 kwietnia każdego roku z udziałem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
Przeprowadzenie kontroli powinno zostać wpisane do książki obiektu budowlanego.

§ 5. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa
korzystania z placu zabaw, wynikającego ze stanu urządzeń i wyposażenia lub stanu sanitarno
- porządkowego, zarządzający placem zabaw niezwłocznie podejmuje działania zmierzające
do likwidacji zagrożenia, włącznie z uniemożliwieniem dostępu do części lub całego placu
zabaw.
§ 6. W zakresie utrzymania placu zabaw oraz urządzeń i wyposażenia na nim się
znajdujących zastosowanie mają zapisy § 6 ust. 3 - 4 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Łodzi, wprowadzonego uchwałą Nr LXII/1159/06 Rady
Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Nr 79, poz. 663), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXIII/1185/06 z dnia
22 lutego 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 108, poz. 855), Nr
LXXVI/1465/06 z dnia 18 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego Nr 381, poz. 2951), Nr VIII/141/07 z dnia 28 marca 2007 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego Nr 141, poz. 1266), Nr XVI/259/07 z dnia 11 lipca 2007 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 261, poz. 2415), Nr LVII/1078/09 z dnia
13 maja 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 180, poz. 1653),
Nr LXVIII/1307/09 z dnia 18 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego Nr 361, poz. 2930) oraz Nr LXXXIII/1461/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 131, poz. 1037).
§ 7. 1. Na placu zabaw lub w jego bezpośredniej bliskości powinien znajdować się
Regulamin korzystania z placu zabaw, umieszczony w widocznym i ogólnie dostępnym
miejscu, na tablicy, wykonanej z zachowaniem następujących warunków:
1) stelaż tablicy wykonany z jednolitej rury stalowej o średnicy 5/4 cala, wygiętej
w środkowej części o 1800 i promieniu R = 500 mm w ten sposób, iż wygięcie utworzy
przestrzeń wewnętrzną o szerokości 1000 mm, zakończoną w górnej części łukiem.
Przestrzeń wewnętrzna powinna zostać usztywniona przyspawanymi do nóg
kątownikami, tworzącymi elementy mocujące tablicę. Długość całego stelaża powinna
wynieść 2900 mm, w tym 700 mm do zakopania w gruncie poprzez zabetonowanie;
2) w części łukowej tablicy powinien zostać umieszczony napis: „Regulamin placu zabaw”
a także nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej zarządzającej placem zabaw
z podaniem siedziby oraz kontaktowych numerów telefonów, poniżej treść Regulaminu
placu zabaw. Pod tablicą powinny zostać umieszczone na poprzeczkach z kątowników
tabliczki informujące o obowiązkach i zakazach;
3) tablica powinna zostać wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 mm, tło w kolorze
zielonym, napisy w kolorze białym. Tło i napisy wykonane z kolorowej folii
samoprzylepnej;
4) tabliczki informacyjne powinny zostać wykonane z twardego plastiku lub blachy
ocynkowanej minimum 0,5 mm.
2. Warunki określające wykonanie tablicy z Regulaminem, o których mowa w ust. 1
pkt 1 - 4, dotyczą tylko nowych tablic wykonywanych po wejściu w życie niniejszego
zarządzenia.
§ 8. Plac zabaw należy wyposażyć minimum w 1 ławkę oraz 1 kosz na śmieci,
usytuowane na placu zabaw lub w jego bezpośredniej bliskości.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 4821/V/10
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 września 2010 r.

Regulamin placu zabaw.
§ 1. Plac zabaw to ogólnodostępny teren przeznaczony do zabawy dzieci.
§ 2. Dzieci na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
§ 3. Z urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placu zabaw należy korzystać zgodnie
z ich przeznaczeniem.
§ 4. Zabrania się w szczególności:
1) niszczenia urządzeń zabawowych i wyposażenia planu zabaw;
2) zaśmiecania terenu;
3) jazdy na rowerach, łyżworolkach i deskorolkach - poza miejscem do tego
wyznaczonym;
4) gry w piłkę - poza miejscem do tego wyznaczonym;
5) wprowadzania zwierząt;
6) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;
7) palenia papierosów.
§ 5. Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.
§ 6. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do zarządzającego placem zabaw.
§ 7. Telefony alarmowe: 112
997 Policja
998 Pogotowie Ratunkowe
896 Straż Miejska

