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NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA KROSNA
3 8 ^ KROSNO, ul. Bieszaadzka 1

Krosno, 17-05-2019
Miejski Zespol Szkot Nr 1 w Krosnie
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Miejski Zespot Szkol Nr 1 w Krosnie
ul. Magurow 1
38-400 Krosno

Ldz

Niniejszym informuj?, ze dnia 24 kwietnia 2019 r. zostala przeprowadzona kontrola utrzymania
obiektovv malej architektury na placu zabaw ziokalizowanym na dzialce nr 524 przy ul. Magurow 1
w Krosnie.
Z urz^du stwierdzono, ze na dziatce nr 524 przy budynku Miejskiego Zespotu Szkol Nr 1
w Krosnie przy ul. Magurow 1 znajduje si^ plac zabaw, na ktorym zamontowano nast^puj^ce
urz^dzenia: zestaw zabawowy 1, zestaw zabawowy I I . rownowaznia, urz^dzenie sprawnosciowe.
urz^dzenie linarne, hustawka wahadtowa 2-osobowa, hustawka wazka, iawki drewniano-stalowe 4 szt., kosze na smieci stalowe - 4 szt. Przedmiotowy plac zabaw zostal ogrodzony i posiada
nawierzchni^ poliuretanow^. Zamontowano tablic? z regulaminem placu zabaw.
W trakcie kontroli przedlozono ksi^zkt^ placu zabaw zatozon^ dnia 1 grudnia 2011 r.
Stwierdzono, ze zarz^dca placu zabaw posiada wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci na
zamontowane

urz^dzenia.

Na

podstawie

analizy

przedlozonych

dokumentow

stwierdzono,

ze przegl^dy regulame, funkcjonalne i podstawowe dokonywane s^ systematycznie w okresie od
20127. do chwili obecnejT
Przedtozono protokot z przegl^du podstawowego przeprowadzonego dnia 29 listopada 2018 r.
przez P. Michala Krakowskiego (upr. budowlane nr WD-NB-8346/70/81), z ktorego wynika, ze nie
stwierdza si^ przetarc laminatow (zjezdzalni), zlaman elementow, odksztatcen. Stan spawow jest
dobry, pol^czenia urz^dzen zgodne z norm^ oraz wlasciwie zabezpieczone. Urz^dzenia montowane
bezposrednio do gruntu w sposob poprawny. Stan techniczny nawierzchni bezpiecznej technicznie
dobry. Plac zabaw zgodny z norm^ PN-EN 1176:2009. Uszkodzona rownowaznia - zalecenie
wymiany elementu na nowy. Stozek linowy - przetarte opioty - wymienic lub zabezpieczyc tasm^
izolacyjn^.
Kolejno przedtozono protokot 5-cio letni nr 1/PZ/2016/SZ z dnia I lipca 2016 r. autorstwa
P. Wiestawa Baruda (upr. budowlane nr A-649-110/82, UAN-2-8346-124/87, PDK/BO/0022/01),
z ktorego wynika, ze stan techniczny placu zbaw jest dobry i obiekt nadaje sit? do dalszego
uzytkowania. Jedynie stozek posiada przetarte opioty na linach, ktore wedtug oswiadczenia
administratora s^ na chwil? obecn^ na biezaco zabezpieczane tasm^ izolacyjn^.
W

trakcie

przeprowadzonej

kontroli

nie

stwierdzono

widocznych

uszkodzen

i nieprawidtowosci, ktore mogtyby stanowic zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa.
Stwierdzono, ze stozek linamy zostat wyt^czony z uzytkowania oraz usuni^to ubytek w rownowazni.
Ponadto stwierdzono, ze od strony ulicy Krakowskiej na dziatce znajduje si? scianka wspinaczkowa
oraz karuzela, dla ktorych nie przedtozono protokotow oraz deklaracji i certyfikatow. W zestawie tym
i karuzeli nie stwierdzono widocznych uszkodzen zagrazaj^cych zyciu lub zdrowiu ludzi.
Obecny na kontroli P. Grzegorz Frydrych - petnomocnik z ramienia Miejskiego Zespotu
Szkot Nr 1 w Krosnie -

oswiadczyt, ze urzijdzenia zabawowe od strony ulicy Krakowskiej

przeznaczone s^ do demontazu ze wzgl^du na planowan^ budow? nowego placu zabaw w tym
miejscu. Do tego czasu urz^dzenia te zostan^ wydzielone tasma ostrzegawcz^ oraz zamontowana
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zostanie tabliczka infotmuj^c^ o zakazie uzytkowania, o czym bezzwtocznie poinformowany zostanie
organ nadzoru budowlanego.
Dnia 25 kwietnia 2019 r. poinformowano tutejszy organ o wydzieleniu w/w urzqdzen tasm^
ostrzegawcz^ oraz ich oznakowaniu, co potwierdzaj^ przestane fotografie.
Przypominam jednoczesnie, ze zgodnie z art. 61 ustawy - Prawo budowlane wtasciciel lub
zarz^dca obiektu budowlanego jest obowi^zany utrzymyvvac i uzytkowac obiekt zgodnie z zasadami,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 2. Wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone w przysztosci w protokotach
z okresowych kontroli stanu technicznego przedmiotowego obiektu nalezy usuwac na biezaco
z uwzgl^dnieniem stopnia pilnosci wskazanego w tresci tych protokotow.

