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Stowarzyszenie "Tramwaj Wiejski",
Koło Gospodyń Wiejskich Jadwisin
Jadwisin, ul. Nad Wąwozem 8
05-140 Serock

Odpowiadając
w budynkach
Społecznej,

użyteczności

Klub

zapewniającego

na petycję otrzymaną w dniu 09 czerwca 2020r. w sprawie montażu
publicznej

Aktywności

osobom

(budynek

Społecznej

itp.)

niepełnosprawnym

Ratusza, budynek
windy

dostęp

lub

Ośrodka

urządzenia

na kondygnacje

Pomocy

technicznego

z pomieszczeniami

użytkowymi, z których mogą korzystać informuję, że Miasto i Gmina Serock prowadzi działania
mające na celu zapewnienie

wymaganych

gminnych przez osoby niepełnosprawne.
Prawo

budowlane

(Dz.U.2019.0.1186

prawem warunków

do korzystania z obiektów

Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. t.j.),

nakazując

obiekty

budowlane

projektować

i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
z

zasadami

wiedzy

technicznej,

zapewniając

niezbędne

z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego
osoby

niepełnosprawne,

o

których

mowa

warunki

budownictwa

wart.

1

oraz zgodnie
do

korzystania

wielorodzinnego

Konwencji

o

prawach

przez
osób

niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Natomiast szczegółowe wymagania

w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
2002 r. w sprawie warunków

technicznych,

jakim

powinny

z dnia 12 kwietnia

odpowiadać

budynki

i ich

usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz. 1065).
Przepisy w/w rozporządzenia
a także przebudowie

muszą być stosowane przy projektowaniu

oraz przy zmianie sposobu użytkowania

między innym wymagania
miejsca postojowego

budynków.

i budowie,

Określają one

dotyczące dojścia, dojazdu, jak i samego wejścia do budynku,

dla samochodów

osobowych,

dotyczące pomieszczeń

higieniczno -

sanitarnych czy też wymagania odnoszące się do poruszonego w petycji dostępu do urządzeń
dźwigowych. O ile przy projektowaniu

i budowie nowych obiektów spełnienie tych wymagań

nie stwarza problemów, to w sytuacji adaptacji istniejących budynków napotykane są często
trudności techniczne w ich dostosowaniu
zadaniem

samorządu

niepełnosprawności

jest

inicjowanie

i barier

do obowiązujących
działań

utrudniających

przepisów.

zmierzających

osobom

Niemniej jednak

do ograniczenia

niepełnosprawnym

skutków

funkcjonowanie

w społeczeństwie, dlatego Miasto i Gmina Serock sukcesywnie realizuje kolejne inwestycje
umożliwiające

im uczestnictwo

wymienionych

w petycji,

w życiu społecznym.

a więc m.in.

znajdują się dwa miejsca parkingowe
podjazd dla wózków

inwalidzkich,

Odnosząc się zatem do obiektów

budynku Ratusza, przed którym na obecną chwilę
dla osób niepełnosprawnych,

pragnę poinformować,

dostosowaniem w/w budynku do obowiązujących przepisów.

a przed wejściem jest

że rozpoczęły

się prace nad

W związku z pandemią COVID-19 począwszy od 20 maja 2020r., na dostępnym dla
osób niepełnosprawnych

parterze Ratusza, zostało uruchomione

które docelowo będzie miejscem załatwienia
budynków
możliwości

Ośrodka

Pomocy Społecznej

techniczne

niepełnosprawnym.

wykonania

Biuro Obsługi Interesantów,

wszelkich spraw urzędowych.

oraz Klubu Aktywności
urządzeń

W przypadku

Społecznej

umożliwiającym

rozważamy

dostęp

osobom

Na obecną chwilę przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe

dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku siedziby Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku do wejścia głównego budynku
prowadzą schody wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych
posiadają przeszkód uniemożliwiających

a pozostałe wejścia nie

poruszanie się osobom niepełnosprawnym

ruchowo.

Parter budynku w całości dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ..
Natomiast do wejścia głównego Biblioteki przy ul. Kościuszki 15 w Serocku prowadzą schody
wyposażone w platformę do transportu osób na wózkach inwalidzkich.
Wobec powyższego pragnę podkreślić, iż Miasto i Gmina Serock na bieżąco analizuje
problem dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych
możliwości technicznych

oraz finansowych

wdraża rozwiązania umożliwiające

w żuciu publicznym tej grupy społecznej.
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