
Gniezno, dnia 08.07.2019 r. 

 Powiatowy Inspektor                                                                    

 Nadzoru Budowlanego 

 w Gnieźnie     

 ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62 – 200 Gniezno 

 tel./fax (061) 424-07-85 oraz 424-07-42 

 

PINB.WOA.0611.121.2019 

Za dowodem doręczenia 

Prezydent Miasta Gniezna 

Wójt Gminy Gniezno 

Burmistrz Czerniejewa 

Wójt Gminy Kiszkowo 

Burmistrz Kłecka 

Wójt Gminy Łubowo 

Wójt Gminy Mieleszyn 

Wójt Gminy Niechanowa 

Burmistrz Trzemeszna 

Burmistrz Witkowa 

 
Proszę o dalszą redystrybucję poniższego pisma do osób potencjalnie zainteresowanych. 

 

OŚWIADCZENIE PINB w GNIEŹNIE DOT. PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH 

REKREACJI – PLACÓW ZABAW 

 

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku zapewnienia 

stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

place zabaw. 

Zgodnie z art. 61 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane (dz.u. z 2009 r poz 1186) właściciele i zarządcy 

obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane (obiekt budowlany należy użytkować w sposób 

zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie 

technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i 

sprawności technicznej). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z ww. ustawą obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej 

architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji (piaskownice, huśtawki, 

drabinki, karuzele, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie oraz inne).  

Właściciele i zarządcy mają obowiązek wykonywania niezbędnych napraw oraz remontów, oraz bieżącego 

kontrolowania stanu technicznego placów zabaw, oraz obiektów małej architektury dostosowanych do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Zaznaczyć należy iż oprócz bieżącego utrzymania placów 

zabaw przez Zarządców i Właścicieli, powinni oni zwrócić uwagę czy zastosowane urządzenia mają 

wymagane certyfikaty i atesty dopuszczające do użytkowania przez dzieci. 

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 

61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia 

bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku. 

Więcej informacji dotyczących placów zabaw można znaleźć w normach z grupy: PN-EN 1176. 
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Doręcza się: 

1/ Prezydent Miasta Gniezna, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 

2/ Wójt Gminy Gniezno, ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 

3/ Burmistrz Czerniejewa, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo 

4/ Wójt Gminy Kiszkowo, Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo 

5/ Burmistrz Kłecka, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko 

6/ Wójt Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo 

7/ Wójt Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn 

8/ Wójt Gminy Niechanowa, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo 

9/ Burmistrz Trzemeszna, ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno 

10/ Burmistrz Witkowa, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 

11/ a/a 
 

 


