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Informacja o kontroli
Kontrola
warszawskich
placów
zabaw
została
przeprowadzona
w okresie marzec – czerwiec 2011 r. Jej celem było poddanie oględzinom wszystkich placów i
miejsc zabaw na terenie Warszawy. Raport został stworzony na podstawie „Kart kontroli placów
zabaw 2011” przygotowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
wypełnionych przez Strażników Miejskich w trakcie oględzin placów zabaw. Prezentowane dane
zostały opracowane na podstawie kart kontroli dostarczonych do CKS. Pokazywane liczebności
nie uwzględniają braków danych.
Łącznie przeprowadzono 1062 kontrole placów zabaw, w tym 944 kontrole czynnych placów
zabaw. W pozostałych 118 przypadkach stwierdzono, iż place są zlikwidowane lub w trakcie
likwidacji.
Zarządcom placów zabaw, na których stwierdzono nieprawidłowości, został
wyznaczony termin ich usunięcia. Na placach tych zostały przeprowadzone ponowne kontrole, a
Straż Miejska posiadała także możliwość ukarania Zarządców mandatem, w przypadku
niewykonania wcześniejszych zaleceń. Jednak żadnemu z zarządców nie wystawiono mandatu.

Podsumowanie
•

W 2011 r. w przypadku 208 przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości na
warszawskich placach zabaw. Stanowi to 22% wszystkich kontroli przeprowadzonych na czynnych
placach zabaw.

•

Najczęściej występujące nieprawidłowości to uszkodzona zabawka (55%) oraz uszkodzona bądź
zaniedbana piaskownica (39%).

•

Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały zgłoszone zarządcom placów, wyznaczono
również termin ich usunięcia.

•

W blisko 2/3 przypadków rekontrola została przeprowadzona najpóźniej w okresie 30 dni
od stwierdzenia nieprawidłowości.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie
kontroli
Czy w trakcie k ontroli placu zabaw
stwierdził(a) Pan(i) nieprawidłowości?

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli
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Odpowiedzi nie sumują się do
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1 kontroli.

Czynności przeprowadzone przez Straż Miejską
w trakcie kontroli

Czy zgłosił(a) Pan(i)
niepraw idłow ości zarządcy
placu zabaw ?
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Czy wyznaczył(a) Pan(i) termin
usunięcia nieprawidłowości?
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Wykonanie zaleceń pokontrolnych
Ok res pomiędzy kontrolą a rek ontrolą placu
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