ś).'i_ 'Í''

ä#ľš:
'.!łíłĘ'|ří.[',łn

Waľszawa, 08 czerwca 2017 ľoku
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Rzecznik Praw Dziecka
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Państwo
Pľezydenci Miast,
Buľmistľzowĺe, Wójtowĺe
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art.31 ľatyf,lkowanej przez Polskę Konwencji o pľawach dziecka|, kuŻde

dziecko ma prawo do wypoczynku, czasu wolnego oÍaz uczestniczenia
i

w

zabawach

zď1ęciach rekľeacyj nych.

Nasz kraj pľzyjmując zobowiązanie do pełnej rea|izacji wskazanego powyzej prawa'

w dobrym stanie i doposazania istniejących
miejsc ľekreacji otaz tworzenia nowych punktów Z przęZnaczęniem na place zabaw.
obowiązek gmin w tym zaktesie obejmuje równiez przestrzeganie przepisów zawartych
nałoŻyłna siebie obowiązek utrzymywania

z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane' oraz rozporządzeniu Ministľa Infrastruktuľy
z 12 kvĺietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadai
w ustawie

budynki i ich usýuowanie3'

Place zabaw to przede wszystkim miejsca odpoczynku dla dzieci. To właŚnie na nich
najmłodsi nie tylko mają mozliwośćrozwoju swojej sprawności ťlzycznej, ale równieŻ uczą

się i rozwĹjają umiejętnoŚci społeczne. Są to miejsca, gdzie dzieci poznają zasady
funkcjonowania w grupie i rozwijają swoją kĺeatywność.

Nie ulega wątpliwości,Że place zabaw i inne miejsca rekreacji, w których
przebywają dzieci powinny być miejscami bezpiecznymi i przyjaznymi dla ich
uzýkownikőw. ZbliŻający się okres wakacji i związany z nim intensywniejszy i dłuŻszy czas

r. Nr L20, poz.526,zpóźn.zm
Dz. U. z 2016 r. poz. 29o, z późn. zm.

'Dz. U. zL991'

'
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Dz.u. z 2or5 r., poz. L422
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przebywania dzieci na świeżympowietrzu, nakazuje zwrócenie szczegőlnej uwagi na stan
techni czny
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c wypo czynku

z powyższym' działając na podstawie

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U.

dl a dzi

ustawy

eci.

z

dnia 6 stycznia 2000 ľ.

z 2017 r. poz. 922), jak co roku, zwracam się do Państwa

z prośbąo dołozenie starań, by kuŻde dziecko mogło w bezpieczny

i nieskľępowany sposób

korzystać z odpowiednio przygotowanych miejsc do zabawy. Uprzejmie proszę o dokonanie
szczegőłowych przeglądów technicznych tych miejsc i w miarę możliwościich doposaŻanie,
aby korzystające znich dzieci w atľakcyjny sposób mogły spędzać czas wolny.
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