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PETYCJA

Petycja w sprawie większej dostępności budynków użytecznoścl publicznej

W załączeniu treść petycji.
Bardzo proszę o wnikliwą analizę problemu i szersze spojrzenie na sprawę ( nie chodzi jedynie o zalatwianie spraw
urzędowych, ale o udzlal w życiu publicznym imożliwość korzystania z pelni praw obywatelskich takich jak, np. udzial w sesji
Rady Miejskiej).
Dziękuję za zrozumienie.
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Jadwisin, dnia 27.05.2020 r.
" Tramwaj Wiejski" Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich Jadwisin
ul. Nad Wąwozem 8
05-140 Jadwisin

Przewodniczący Rady Miejskie] w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock

PETYCJA

Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r ., Nr
78, poz. 483 z późno zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) iustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późno
zm.), składam W. imieniu

Stowarzyszenia "Tramwaj Wiejski", Koło Gospodyń Wiejskich Jadwisin

petycję w sprawie montażu w budynkach użyteczności publicznej (budynek Ratusza, budynek Ośrodka Pomocy
Społecznej, Klub Aktywności Społecznej itp ..) windy, lub urządzenia technicznego zapewniającego osobom
niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać.

Uzasadnienie

Pozytywne rozpatrzenie petycji leży w interesie publicznym i zgodne jest z wytycznymi zawartymi w poniższych
przepisach:

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.20 15.1422 z dnia 2015.
Q9.18 wraz z późniejszymi zmianami)

1.

§ 54. [Dźwig osobowy]
l. Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z
, .. ączeniem budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych, oraz każdy inny budynek mający
najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica
poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w
mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych
budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej, należy wyposażyć w dźwig osobowy.

§ 55. [Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych]
2. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, niewymagającym
wyposażenia w dźwigi, o których mowaw § 54 ust. l, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające
osobom niepełnosprawnyrn dostęp na kondygnacje z pomieszczeniam.i użytkowymi, z których mogą korzystać.

ie dotyczy to budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Z poważaniem
Przedstawicielka Stowarzyszenia
Przewodnicząca KGW Jadwisin

Katarzyna Bułynko
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