PROTOKÓŁ
sporządzony w wyniku kontroli okresowej urządzeń placu zabaw
Uwagi:
• kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej,
• GUNB zaleca, aby kontrole wykonywać corocznie.
• właściciel lub zarządca placu zabaw powinien wykonywać
funkcjonalne, podstawowe).

przeglądy (regularne,

Podstawa prawna
Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243,
poz. 1623)
Data kontroli
Data następnej kontroli
Ogólna charakterystyka placu
zabaw

……………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………
………………………….…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

fotografia placu zabaw

Adres placu zabaw
Właściciel lub zarządca
placu zabaw oraz jego
adres

……………………………………………………………………………………………..

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
2) elementów urządzeń placu zabaw, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działania czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą
powodować zagrożenie dla użytkowników

Ustalenia po sprawdzeniu wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:
……………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń placu zabaw:
czy została umieszczona tablica informacyjna oraz, czy zawiera wymagane informacje o:
numerze telefonu alarmowego i do zarządcy, nazwę i adres placu:
...............................................................................................................................................................................

czy plac zabaw jest ogrodzony (jeśli tak, to z jakiego materiału ogrodzenie jest wykonane
.................................................................................................................................................................................

czy urządzenia są trwale oznakowane: nazwą i adresem producenta, numerem seryjnym
i katalogowym, rokiem produkcji, numerem normy i datą jej wydania:
………………………………………………………………………………………........................................................

ilość urządzeń zainstalowanych na placu zabaw: (odrębnie dla poszczególnych rodzajów urządzeń)
……………………………………………………………………………………….........................................................
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..

rodzaj podłoża pod urządzeniami:
...............................................................................................................................................................................

oznaczenie poziomu nawierzchni (na urządzeniach placu zabaw)
...............................................................................................................................................................................

rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń np. drewno, stal, aluminium, tworzywa
sztuczne itp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

sposób zamocowania urządzeń w ziemi oraz zabezpieczenia drewnianych elementów
urządzeń:
................................................................................................................................................................................

czy i przy jakich urządzeniach stwierdzono ostro zakończone elementy
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

czy i które urządzenia stwarzają inne zagrożenie bezpieczeństwa i czym jest spowodowane
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

czy właściciel lub zarządca posiada dokumentację placu zabaw, zawierającą: plan kontroli,
harmonogram konserwacji, procedurę postępowania w razie awarii, pożaru lub wypadku oraz
dokumentację przeglądową dla trzech rodzajów przeglądów (regularnych, funkcjonalnych
i podstawowych):
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Określenie
ogólnego stanu technicznego urządzeń placu zabaw
................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................

rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów urządzeń placu zabaw (odrębnie do każdego
urządzenia)

……………………………………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………………………………………..........................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania

……………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

WNIOSKI KOŃCOWE: *
Urządzenia na placu zabaw : *
- znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie,
- pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu
użytkowników, jednakże wymagają wykonania niezbędnego remontu,
- są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu użytkowników –
należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego oraz opracować ekspertyzę,
- zagrażają życiu lub zdrowiu użytkowników – należy zakazać ich użytkowania
- inne uwagi
* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

W celu usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników należy niezwłocznie wykonać:
……………………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………….................

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli (w razie ujawnienia np. elementów budynku
w nieodpowiednim stanie technicznym – należy wykonać ich fotografie
i umieścić w protokóle)

fotografia lub fotografie

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:

………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych

..........................................................................
(czytelny podpis oraz pieczątka)

Załączniki do protokołu:
1
2

