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w związku z okresem letnim — czasem wzmożonej aktywności fizycznej i zabaw dzieci na

świeżym powietrzu - pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o wnikliwą analizę zagadnienia

związanego z funkcjonowaniem gminnych placów zabaw i ogrodów jordanowskich.

Naj częściej tylko część lata dzieci spędzają na zorganizowanych wycieczkach czy

koloniach, pozostały czas wolny wypełniają bardzo często zabawy na placach zabaw, w ogrodach

jordanowskich czy parkach, gry na boiskach szkolnych.

Z listów jakie otrzymuję od dzieci i ich opiekunów wynika, że gminy często likwidują

istniejące place zabaw i ogrody jordanowskie. Na szczęście nie wszyscy szukają oszczędności

w tym obszarze. Wpływające do mojego Biura skargi dotyczą także stanu technicznego

funkcjonujących obiektów. Często znajdujące się na nich urządzenia, takie jak: huśtawki, bujaczki,

piaskownice. ławeczki, drabinki i inne urządzenia do zabawy są przestarzałe i nieestetyczne, ale

przede wszystkim mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci.

Pragnę przypomnieć, że w związku ze wskazanym w art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka

prawem dzieci do wypoczynku i czasu wolnego oraz do uczestniczenia w zabawach, które

realizowane ma być m.in. poprzez zapewnianie dzieciom dostępu do takich obiektów jak place

zabaw, na gminach spoczywa obowiązek ich utrzymywania i prawidłowego wyposażania. Warunki

techniczne placów zabaw oraz znajdujących się na nich urządzeń powinny być zgodne z przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., Nr 243. poz. 1623

z późn. zm.) i z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690).



W trosce o zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wypoczynku i rozwoju

fizycznego, na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6,

poz. 69, z późn. zm.), zwracam się do Państwa z prośbą o podejmowanie działań zmierzających do

utrzymywania obecnie istniejących placów zabaw, tworzenie kolejnych, jak również zwracanie

szczególnej uwagi na to, aby wyposażenie placów zgodne było z obowiązującymi normami prawa

i zapewniało dzieciom całkowite bezpieczeństwo.

Jestem przekonany, że niniej sza korespondencja spotka się z życzliwym przyjęciem i będzie

dla Państwa potwierdzeniem wagi zagadnienia, jakim jest prawo dziecka do zabawy.

Życzę satysfakcji z podejmowanych na rzecz najmłodszych decyzji.


