
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25 
boi@um.gliwice.pl 
www.głiwice.eu 

Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego: 
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00i 
czwartek: 8:00 - 17:00i 
piątek: 8:00 - 15:00 

Dyrektor Urzędu 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 238 54 07 
Fax +48 32 238 54 39 
dyr@um.gliwice.pl 

BPM.505.9.2020 Gliwice, 5 października 2020 r. 

nr kor. UM.875116.2020 IIIII IIIIII IIIII Ili l Ili 111111 111111111
i 

Dotyczy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku 
nr 029, zgłoszonego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2021. 

Od powiadając na Pana odwołanie dotyczące negatywnej 
weryfikacji wniosku nr 029 informuję, że jego negatywna ocena została 
utrzymana. 

Wskazywane przez Pana „pajączki" znajdujące się w Brzezince 
oraz w Parku Chrobrego to kompleksowe urządzenia linowe będące 
elementem wyposażenia placów zabaw. Posiadają one stosowne 
certyfikaty na zgodność z normą bezpieczeństwa. Natomiast producent 
parku linowego wskazanego we wniosku zapewnia certyfikat tylko 
na użyte materiały, takie jak liny, zblocza oraz śruby. Nie ma 
możliwości otrzymania certyfikatu na całą konstrukcję, tym samym 
dostawca nie ponosi w pełni odpowiedzialności za dostarczony produkt. 

W związku z tym, zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu, 
tego typu park linowy powinien być użytkowany tylko pod okiem osoby 
dozorującet dbającej cały czas o stan techniczny urządzeń 
oraz bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników. 

Dodatkowo warto dodać, że proponowany we wniosku park 
linowy powinien być wykonywany w parkach o znacznej powierzchni 
z dużą liczbą drzew możliwych do wykorzystania na ten cel. Natomiast 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, będący administratorem Parku 
Grunwaldzkiego bierze pod uwagę głosy mieszkańców dotyczące 
zachowania parkowego charakteru tego miejsca z odpowiednią strefą 
ciszy, umożliwiającą odpoczynek i relaks. Z tego powodu - poza 
doposażeniem siłowni zewnętrznej w urządzenie street workout - nie 
planuje zagospodarowywania przestrzeni tego parku na inne, 
dodatkowe atrakcje. 

Z poważaniem 

( -) Stella Górny 

p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego 
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