
Załącznik nr 3 do umowy – zadanie nr 1 

KSIĄŻKA PLACU ZABAW 

 

Numer rej. placu zabaw…………………………. 

 

Lokalizacja placu zabaw: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Właściciel/zarządzający placem zabaw: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Data i miejsce założenia księgi: 

……………………………………........... 
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FARMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI 

Dotyczy placu zabaw/obiektu rekreacyjno-sportowego …………….……………………………………nr:……… 

 

 

1. W wyniku kontroli/ujawnienie nie było wynikiem kontroli * przeprowadzonej w dniu  

……………………..ujawniono usterkę urządzenia …………………………………… 

 

2. Usterka ma wpływ/ nie ma wpływu * na bezpieczeństwo na obiekcie. 

 

 

3. Opis usterki: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Sugerowane środki zaradcze (włącznie z terminami ich podjęcia): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Wstępne wartości prac (w przypadku, gdy usunięcie nieprawidłowości wymaga nakładów na 

zakup  i montaż nowych elementów) 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data:……………………………………. 

Podpis:………………………………… 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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FORMULARZ KONSERWACJI I NAPRAW 

Dotyczy placu zabaw/miejsca rekreacyjno-sportowego nr:……………………………………. 

 

1. W dniu ………………………przeprowadzono czynności konserwacyjne/naprawcze* polegające 

na:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(proszę opisać dokładnie podjęte czynności) 

 

2. Wyżej wymienione działania były/ nie były* wynikiem kontroli/ zgłoszenia z dnia…………………. 

3. Wyżej wymienione czynności wykonane w sposób właściwy/ niewłaściwy* 

4. Wyjaśnienia i wnioski: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Termin wykonania poprawek ustala się na dzień: ……………………………………………………………….. 

6. Wstępne wartości prac (w przypadku, gdy usunięcie nieprawidłowości wymaga nakładów na 

zakup  i montaż nowych elementów) 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data: ……………………………………………….. 

Podpis osoby wykonującej czynności:……………………………………… 

Podpis osoby odbierającej czynności:…………………………………….. 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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REGULARNE KONTROLE / 2016rok 

Dotyczy placu zabaw/miejsc rekreacyjno-sportowych nr……………………………….. 

 

Data Poziom 
nawierzchni 

Czystość 
nawierzchni 

Kompletność 
urządzeń 

Fundamenty 
zasłonięte 

Zużycie urządzeń Inne 
nieprawidłowości 

Podpis 

dobry zły właści
wa 

niewłaś
ciwa 

jest brak tak nie w 
normie 

duże tak nie 
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KONTROLA FUNKCJONALNA 

(wykonywana co miesiąc) 

Dotyczy placu zabaw/ miejsca rekreacyjno- sportowego………………………………. 

 

L.p. Cecha Tak Nie 

1 Jest kompletny i czytelny regulamin   

2 Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie   

3 Nawierzchnia jest we właściwym stanie   

4 Przestrzenie minimalne urządzeń bez zmian   

5 Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń   

6 Są kosze na śmieci   

7 Oznaczenie poziomu gruntu właściwe   

8 Urządzenia są stabilne   

9 Urządzenia są właściwie oznakowane   

10 Urządzenia są kompletne   

11 Zużycie części ruchomych jest w normie   

12 Stan łańcuchów dobry   

13 Zużycie pozostałych części w normie   

14 Stan połączeń dobry   

15 Brak śladów rozkładu i korozji   

16 Stan fundamentowania dobry   

17 Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw   

18 Brak innych nieprawidłowości   

 

Uwagi……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

Data: …………………………….. 

 

 

Kontrolę wykonał …………………………………… Podpis. ………………………………… 

 

 




