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Tytuł  zapytania: narastające wątptivvości w stosunku do nawierzchni placu 
zabaw na Wierzejach 

W nawiązaniu do mojego ~a z dnia 16.01.2020 dotyczącego nawierzchni na placu 
zabaw przy ulicy Jeziornej, kolejnego zapyt2nia z dnia 29.01.2020 nt kontroli i konserwacji 
nawierzchni tego placu zabaw oraz Państwa odpowiedz'', chciałbym zwrócić  uwagę, te zakres wykonywanych w tym zakresie prac jest niewystarczający z stosunku do zgłaszanych przeze mnie wątpliwości. 
Wg Państwa informacji konserwacja obejmuje bowiem kwestie pielęgnacyjne trawnika i czystości placu zabaw. Same maty nie wymagają  konserwacji, choćby na przełomie jesieni i ziiny, czy zimy i wiosny? 
Dalej wskazują  Państwo, Że 2 razy w tygodniu kontroli podłego stan techniczny urządzeń  i podłoża placu zabaw. Czy mają  Państwa jakikolwiek dokument potwierdzający przeprowadzenie tych kontroli i ich wyniki? 
Inne place zabaw w mieście nie toną  tatem w śmierdzącym zapachu gumy. Na przykład podobne maty znajdują  się  i sprawdzają  na placu zabaw między ulicami Słowackiego, Kostromską  a Belzacką, przy wieżowcu obok DH Merkury.. Czy to ten sam produkt, który 
zastosowano na placu zabaw przy ulicy Jeziornej? 
Czy zastosowane na placu zabaw na Wierzejach maty są  odporne na długotrwale nasłonecznienie? To pytanie jest szczególnie zasadne w obliczu fidrril, iż  przez cały dzień  ten plac zabaw znajduje się  w pełnym słońcu, podczas gdy plac zabaw przy DH Merkury jest znacznie mniej nasłoneczniony z uwagi na wieżowiec, który rzuca cień  na plac zabaw przez prawie cale popołudnie. 
W związku z gromadzącymi się  kolejnymi wątpliwościami proszę  także o informacje dotyczące składu produktu Flercifall Grass wg dokumentacji producenta. 

Podpis radnego/ej 
Uwaga:  

1. Zgodnie z regulaminem Rady Miasta pismo interpelacji składam do Przewodniczącego RM, który przekazuje je do Prezydenta Miasta, a tenże kieruje wniosek do właściwej komórki organizacyjnej. 
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1. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego 


