Plan działania Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
na rzecz poprawy zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2022-2024
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1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062), zwana dalej „Ustawą”, ma służyć poprawie
warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mieć
utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego z powodu barier
architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno - komunikacyjnych. Kluczowym jest zmiana
podejścia do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami i podejmowanie działań,przez
podmioty publiczne, na rzecz eliminacji występujących barier. Temu służyć ma realizacja
zapisów Ustawy.
Ustawa jest strategicznym elementem rządowego programu Dostępność Plus. Program ten
został przyjęty uchwałą nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. Celem
programu jest budowanie systemu na rzecz rozwoju dostępności w Polsce. W dużej mierze
koncentruje się na kształtowaniu warunków do zmian w przestrzeni publicznej, architektury,
transportu i oferowanych na rynku produktów tak, by dostosować je do potrzeb wszystkich
obywateli, zwłaszcza osób o szczególnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością
czy seniorów.
Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych,sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169, z późn.zm.). Tym samym zobowiązują do zapewnienia osobom ze szczególnymi
potrzebami dostępu do obiektów/budynków na równi z innymi obywatelami. Zapisy Ustawy
wychodzą jednak znacznie szerzej, zobowiązując podmioty publiczne do zapewnienia
dostępności również w zakresie cyfrowym czy informacyjno – komunikacyjnym.
Na podstawie Ustawy każdy organ władzy publicznej określony w art. 14 ust.1 ma
obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z zadań
koordynatora jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz
poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem planu jest
wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu
funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym
osobom ze szczególnymi potrzebami.
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2. Dotychczasowe działania podejmowane przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski na
rzecz poprawy zapewnienia dostępności
W obszarze dostępności architektonicznej wykonano:
•

montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych w budynku 4;

•

montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych w budynku 4a;

•

montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych w budynku 4b;

•

wytyczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie
wewnętrznego parkingu Urzędu Miasta. Z uwagi na to, iż jest to parking wewnętrzny,
przed szlabanem została umieszczona informacja z numerem telefonu, na który należy
zadzwonić, aby wjechać się na wewnętrzny parking Urzędu Miasta.

•

montaż przycisku otwierającego drzwi w Biurze Obsługi Klienta w budynku 4b,
bez konieczności pomocy innej osoby;

•

przystosowanie jednego stanowiska w Biurze Obsługi Klienta do obsługi osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich;

•

zamontowanie tablicy informacyjnej (w formie monitora) w obrębie wejścia do budynku
numer 4 zawierającej informacje z planem budynku zapewnionym w sposób wizualny
oraz głosowy,

•

zamontowanie tablicy informacyjnej (w formie monitora) w obrębie wejścia do budynku
numer 4a zawierającej informacje z planem budynku zapewnionym w sposób wizualny
oraz głosowy,

•

zamontowanie tablicy informacyjnej (w formie monitora) w obrębie wejścia do budynku
numer 4a zawierającej informacje z planem budynku zapewnionym w sposób wizualny
oraz głosowy,

W obszarze dostępności cyfrowej - strona internetowa Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego są
częściowo zgodne. Dostępność tych stron, zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 roku
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, polega na zapewnieniu:
•

funkcjonalności - właściwości strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiające
użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji;

•

kompatybilności - właściwości strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiające
tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z
narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne;

•

postrzegalności - właściwości strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiające
jej odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku;
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•

zrozumiałości - właściwości strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiające
użytkownikowi tych stron i aplikacji zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.

Treści niedostępne cyfrowo to w większości skany dokumentów, które nie są obsługiwane
przez programy do odczytu maszynowego – w związku z tym zostało wydane zarządzenie
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, regulujące zasady tworzenia oraz publikowania
treści w sposób dostępny cyfrowo.

W obszarze dostępności informacyjno – komunikacyjnej wykonano:
•

zakup przenośnej pętli indukcyjnej, która została umieszczona w Biurze Obsługi Klienta
w budynku 4b,

•

umieszczenie na stronie internetowej nagrania w Polskim Języku Migowym na temat
zakresu działalności Urzędu,

•

umieszczenie na stronie internetowej elektronicznego pliku zawierającego tekst
odczytywany maszynowo,

•

umieszczenie na stronie internetowej pliku z tekstem łatwym do czytania – ETR
(Easy to Read),

3. Kierunki działań w celu realizacji planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2024
Kierunki działania obejmują 3 zakresy dostępności:
•

dostępność architektoniczna;

•

dostępność cyfrowa;

•

dostępność językowo komunikacyjna;

Otoczenie budynków – komunikacja publiczna, komunikacja prywatna, przejścia dla pieszych:

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Umożliwienie korzystania z przystanku komunikacji Wyposażenie przystanku w ułatwienia
miejskiej osobom posiadającym upośledzenia
dotykowe, takie jak pasy ostrzegawcze i
narządu wzroku.
ścieżki naprowadzające.
Umożliwienie korzystania z przejścia dla pieszych
osobom posiadającym upośledzenia narządu
wzroku.

Wyposażenie otoczenia przejścia dla
pieszych w pasy ostrzegawcze oraz ścieżki
naprowadzające.

Umożliwienie skorzystania z miejsc parkingowych
dla osób z niepełnosprawnościami na terenie
parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta.

Wyposażenie bramki wjazdowej w system
wzywania asysty.
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Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Oznaczenie, zgodnie z prawem, miejsc
postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na Umieszczenie znaku pionowego D-18 i T-29.
terenie wewnętrznego parkingu Urzędu Miasta.
Utworzenie bezpiecznej i wygodnej w użytkowaniu Utworzenie ciągów ruchu pieszych zgodnie z
przestrzeni ruchu pieszego.
obowiązującymi przepisami.
Umożliwienie dojścia do budynków 4, 4a oraz 4b
osobom z upośledzeniem wzroku.

Wprowadzenie oznakowań fakturowych
prowadzących do wszystkich wejść do
budynków 4, 4a oraz 4b.

Dostępność architektoniczna – budynek numer 4:

Zakres dostępności
Zapewnienie informacji na
temat rozkładu pomieszczeń
w budynku, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy
lub głosowy.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w
budynku, które umożliwiają
dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem
pomieszczeń technicznych.

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Umożliwienie poprawnego
skorzystania z usług Urzędu
Miasta bez konieczności wizyty
w Punkcie Obsługi Klienta.

Tablica informacyjna
tyflograficzna na placu budynku z
informacją o rozmieszczeniu
Wydziałów/ Refaratów/Biur.

Umożliwienie dotarcia do
budynku oraz poinformowanie
osób ze szczególnymi
potrzebami o braku możliwości
skorzystania z wejścia do
budynku dla osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich.

Wejście od ul. Bogumińskiej.
Montaż tablicy informacyjnej
„Urząd Miasta Wodzisław Śląski”
wraz z informacją o możliwości
wejścia dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich od
strony wewnętrznego parkingu –
Wejście od strony wewnętrznego
parkingu.
Montaż tablicy informacyjnej
„Urząd Miasta Wodzisław Śląski”
2 Wejścia z boku budynku
Montaż tablicy informacyjnej
„Wejście techniczne”.

Umożliwienie swobodnego
Zapewnienie wolnych od
wejścia do budynku od strony
barier poziomych i
ulicy Bogumińskiej, osobom,
pionowych przestrzeni
które posiadają trudności z
komunikacyjnych budynków.
poruszaniem się.

Instalacja poręczy na dwóch
różnych wysokościach
przynajmniej z jednej strony
biegu schodów.

Zapewnienie wolnych od
barier poziomych i
pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynków.

Umożliwienie swobodnego
wejścia do budynku od ulicy
Bogumińskiej osobom z
upośledzeniem wzroku.

Zastosowanie kontrastowego
oznaczenia pierwszego i
ostatniego stopnia schodów oraz
instalacja faktury ostrzegawczej
przed pierwszym stopniem.

Zapewnienie wstępu do
budynku osobie
korzystającej z psa
asystującego.

Oznaczenie w sposób widoczny
dla wszystkich informacji o
możliwości wstępu do budynku
osobie korzystającej z psa
asystującego.

Montaż tabliczki z informacją o
możliwości wstępu do budynku
osobie korzystającej z psa
asystującego.
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Zakres dostępności
Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w
budynku, które umożliwiają
dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem
pomieszczeń technicznych.

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Wyposażenie budynku w ścieżki
naprowadzające.
Umożliwienie osobom z
Zmiana kolorystyki tabliczki z
upośledzeniem wzroku dotarcia numerem pokoju.
do wszystkich pomieszczeń
Wyposażenie drzwi do
wewnątrz budynku.
pomieszczeń w tabliczki z
numerem pokoju w alfabecie
Braill’a.

Umożliwienie osobom
Zapewnienie wolnych od
posiadającym upośledzenie
barier poziomych i
wzroku dotarcia na wszystkie
pionowych przestrzeni
piętra budynku korzystając ze
komunikacyjnych budynków.
schodów.

Zastosowanie kontrastowego
oznaczenia pierwszego i
ostatniego stopnia schodów oraz
instalacja faktury ostrzegawczej
przed pierwszym stopniem.
Kontrastowe oznaczenie poręczy
schodów.
Wyposażenie poręczy schodów
w wypukłe oznaczenia numeru
piętra w alfabecie Braill’a.

Umożliwienie, osobom
Zapewnienie wolnych od
posiadającym upośledzenie
barier poziomych i
wzroku, dotarcia na wszystkie
pionowych przestrzeni
piętra budynku korzystając z
komunikacyjnych budynków.
windy.

Oznaczenie w sposób
kontrastowy wejścia do windy.

Instalację urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
Umożliwienie, osobom ze
architektonicznych w
szczególnymi potrzebami,
budynku, które umożliwiają
skorzystania z toalety.
dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem
pomieszczeń technicznych.

Oznaczenie toalety alfabetem
Brailla
Montaż baterii umywalkowej z
przedłużonym uchwytem i
wylewką.
Umieszczenie automatycznego
pojemnika na mydło.
Obniżenie pojemnika na ręczniki
papierowe do wycierania rąk.
Montaż przycisku
przywołującego.

Zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami
możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób.

Instalacja świetlnego
powiadamiania alarmowego.
Wyposażenie budynku w plan
ewakuacji dla osób ze
szczególnymi potrzebami

Umożliwienie, osobom ze
szczególnymi potrzebami,
możliwości ewakuacji lub
uratowania w inny sposób.
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Dostępność architektoniczna – budynek numer 4a:

Zakres dostępności
Zapewnienie informacji na
temat rozkładu pomieszczeń w
budynku, co najmniej w sposób
wizualny i dotykowy lub
głosowy.

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Umożliwienie poprawnego
skorzystania z usług Urzędu
Miasta bez konieczności
wizyty w Punkcie Obsługi
Klienta.

Tablica informacyjna
tyflograficzna na placu budynku z
informacją o rozmieszczeniu
Wydziałów/ Refaratów/Biur.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Umożliwienie dotarcia do
budynku oraz
poinformowanie osób ze
szczególnymi potrzebami o
możliwości bądź braku
możliwości skorzystania z
wejścia do budynku.

Wejście od strony wewnętrznego
parkingu
(po lewej stronie budynku):
Montaż tablicy informacyjnej
„Urząd Miasta Wodzisławia
Śląskiego”.
Wejście od strony wewnętrznego
parkingu
(po prawej stronie budynku):
Montaż tablicy informacyjnej
„Wejście techniczne”.
Wejście boczne od strony
budynku 4b:
Montaż tablicy informacyjnej
„Wejście techniczne”.
Tylne wejście do budynku:
Montaż tablicy informacyjnej
„Wejście techniczne”.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Oznaczenie w odpowiedni
sposób przeszklonych drzwi
wejściowych.

Wprowadzenie oznaczenia
kontrastowego na drzwiach.

Oznaczenie w sposób
widoczny dla wszystkich
Zapewnienie wstępu do
informacji o możliwości
budynku osobie korzystającej z
wstępu do budynku osobie
psa asystującego.
korzystającej z psa
asystującego.

Montaż tabliczki z informacją o
możliwości wstępu do budynku
osobie korzystającej z psa
asystującego.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Obniżenie progów do wysokości
poniżej 20 mm.
W przypadku braku możliwości
oznaczenie progu kolorem
kontrastowym.

Dostosowanie wysokości
progów do aktualnie
obowiązujących przepisów.
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Zakres dostępności
Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Proponowane działania

Skontrastowanie ścian z
podłogami.

Zalecenia do wdrożenia

Zmiana koloru listew
przypodłogowych.

Umożliwienie, osobom
Zapewnienie wolnych od barier
posiadającym upośledzenie
poziomych i pionowych
Oznaczenie w sposób
wzroku, dotarcia na wszystkie
przestrzeni komunikacyjnych
kontrastowy wejścia do windy.
piętra budynku korzystając z
budynków.
windy.

Zastosowanie kontrastowego
oznaczenia pierwszego i
ostatniego stopnia schodów oraz
Umożliwienie, osobom
Zapewnienie wolnych od barier
instalacja faktury ostrzegawczej
posiadającym upośledzenie
poziomych i pionowych
przed pierwszym stopniem.
wzroku, dotarcia na wszystkie
przestrzeni komunikacyjnych
Kontrastowe oznaczenie poręczy
piętra budynku korzystając ze
budynków.
schodów.
schodów.
Wyposażenie poręczy schodów
w wypukłe oznaczenia numeru
piętra w alfabecie Braill’a

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych

Umożliwienie osobom z
niepełnosprawnościami
skorzystania z toalety.

Dostosowanie jednej z toalet w
budynku dla osób z
niepełnosprawnościami.

Zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami
możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób;

Umożliwienie, osobom ze
szczególnymi potrzebami,
możliwości ewakuacji lub
uratowania w inny sposób.

Instalacja świetlnego
powiadamiania alarmowego.
Wyposażenie budynku w plan
ewakuacji dla osób ze
szczególnymi potrzebami.
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Dostępność architektoniczna – budynek numer 4b:
Zakres dostępności

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Zapewnienie informacji na
temat rozkładu pomieszczeń w
budynku, co najmniej w sposób
wizualny i dotykowy lub
głosowy.

Umożliwienie poprawnego
skorzystania z usług Urzędu
Miasta bez konieczności wizyty
w Punkcie Obsługi Klienta.

Tablica informacyjna
tyflograficzna na placu budynku
z informacją o rozmieszczeniu
Wydziałów/Refaratów/Biur.

Umożliwienie dotarcia do
budynku oraz poinformowanie
osób ze szczególnymi
potrzebami o możliwości bądź
braku możliwości skorzystania
z wejścia do budynku.

Wejście od strony
wewnętrznego parkingu:
Montaż tablicy informacyjnej
„Urząd Miasta Wodzisław
Śląski”.
Wejście od ulicy Pszowskiej:
Montaż tablicy informacyjnej
„Urząd Miasta Wodzisław
Śląski”.
Tylne wejście od strony
wewnętrznego parkingu.
Montaż tablicy informacyjnej
„Wejście techniczne”.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Umożliwienie swobodnego
Zapewnienie wolnych od barier
wejścia do budynku od strony
poziomych i pionowych
wewnętrznego parkingu
przestrzeni komunikacyjnych
osobom, które posiadają
budynków.
trudności z poruszaniem się.

Instalacja poręczy na dwóch
różnych wysokościach
przynajmniej z jednej strony
biegu schodów.

Umożliwienie swobodnego
Zapewnienie wolnych od barier
wejścia do budynku od strony
poziomych i pionowych
parkingu wewnętrznego
przestrzeni komunikacyjnych
osobom z upośledzeniem
budynków.
wzroku.

Zastosowanie kontrastowego
oznaczenia pierwszego i
ostatniego stopnia schodów
oraz instalacja faktury
ostrzegawczej przed pierwszym
stopniem.

Umożliwienie swobodnego i
Zapewnienie wolnych od barier
bezpiecznego skorzystania z
poziomych i pionowych
pochylni przed wejściem
przestrzeni komunikacyjnych
głównym od strony parkingu
budynków.
wewnętrznego.

Instalacja krawężników o
wysokości co najmniej 70mm.
Przedłużenie pochwytów
poręczy o 30 cm.
Przemalowanie pochwytów na
bardziej kontrastowe.

Umożliwienie swobodnego i
Zapewnienie wolnych od barier
bezpiecznego skorzystania ze
poziomych i pionowych
schodów znajdujących się
przestrzeni komunikacyjnych
przed tylnym wejściem do
budynków.
budynku 4b.

Instalacja poręczy na 2
wysokościach z jednej strony.
Zastosowanie kontrastowego
oznaczenia pierwszego i
ostatniego stopnia schodów
oraz instalacja faktury
ostrzegawczej przed pierwszym
stopniem.

Zapewnienie wolnych od barier
Umożliwienie swobodnego i
poziomych i pionowych
bezpiecznego skorzystania z
przestrzeni komunikacyjnych
wejścia od ulicy Pszowskiej.
budynków.

Instalacja poręczy na 2
wysokościach z jednej strony.
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Zakres dostępności

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Oznaczenie w sposób
widoczny dla wszystkich
Zapewnienie wstępu do
informacji o możliwości wstępu
budynku osobie korzystającej z
do budynku osobie
psa asystującego.
korzystającej z psa
asystującego.

Montaż tabliczki z informacją o
możliwości wstępu do budynku
osobie korzystającej z psa
asystującego.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych

Wyposażenie drzwi
wewnętrznych w widoczne
kontrastowe numery
pomieszczeń wraz z pismem
Braill’a

Oznaczenie w sposób
widoczny i kontrastowy
pomieszczeń.

Zapewnienie wolnych od barier
poziomych i pionowych
Umożliwienie dotarcia na
przestrzeni komunikacyjnych
wszystkie piętra budynku.
budynków.

Montaż windy

Umożliwienie, osobom
Zapewnienie wolnych od barier
posiadającym upośledzenie
poziomych i pionowych
wzroku, dotarcia na wszystkie
przestrzeni komunikacyjnych
piętra budynku korzystając ze
budynków.
schodów.

Zastosowanie kontrastowego
oznaczenia pierwszego i
ostatniego stopnia schodów
oraz instalacja faktury
ostrzegawczej przed pierwszym
stopniem.
Kontrastowe oznaczenie
poręczy schodów.
Wyposażenie poręczy schodów
w wypukłe oznaczenia numeru
piętra w alfabecie Braill’a

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych

Instalacja przy stanowisku do
obsługi osób ze szczególnymi
potrzebami:
Silikonowej podkładki w celu
uniemożliwienia przesuwania
dokumentów,
Uchwyt na kulę
Komputer z klawiaturą
VisionBoard dla
słabowidzących..

Umożliwienie skorzystania z
Biura Obsługi Klienta osobom
ze szczególnymi potrzebami.
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Zakres dostępności

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych

Umożliwienie osobom z
niepełnosprawnościami
skorzystania z toalety.

Dostosowanie toalety dla osób
z niepełnosprawnościami do
aktualnie obowiązujących
przepisów:
Oznaczenie Braillowskie,
Zmiana klamek na wygodne i
kontrastowe,
Instalacja pochwytów po
obydwu stronach miski
ustępowej.
Instalacja pochwytów po obu
stronach umywalki.
Podwyższenie umywalki (70 cm
miejsca na nogi).
Instalacja umywalki
niskosyfonowej.
Wymiana baterii na
automatyczną lub z
przedłużonym uchwytem i
wylewką.
Instalacja podajników na papier
na wysokości 0,80 cm – 1,10
cm.
Wyposażenie toalety w
instalację alarmową.
Instalacja lustra.
Instalacja przewijaka.

Zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami
możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób;

Umożliwienie, osobom ze
szczególnymi potrzebami,
możliwości ewakuacji lub
uratowania w inny sposób.

Instalacja świetlnego
powiadamiania alarmowego.
Wyposażenie budynku w plan
ewakuacji dla osób ze
szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna – budynek Straży Miejskiej:

Zakres dostępności
Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Proponowane działania

Umożliwienie wejścia do
budynku osobom ze
szczególnymi potrzebami.
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Zalecenia do wdrożenia

Instalacja systemu wzywania
asysty.

Zakres dostępności
Zapewnienie informacji na
temat rozkładu pomieszczeń w
budynku, co najmniej w sposób
wizualny i dotykowy lub
głosowy.

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Umożliwienie zapoznania się z
Tablica informacyjna
planem rozmieszczenia
tyflograficzna z planem
budynku w sposób wizualny i
rozmieszczenia budynku.
dotykowy

Umożliwienie osobom
Zapewnienie wolnych od barier
posiadającym upośledzenie
poziomych i pionowych
wzroku dotarcia na wszystkie
przestrzeni komunikacyjnych
piętra budynku korzystając ze
budynków.
schodów.

Zastosowanie kontrastowego
oznaczenia pierwszego i
ostatniego stopnia schodów
oraz instalacja faktury
ostrzegawczej przed
pierwszym stopniem.
Kontrastowe oznaczenie
poręczy schodów.
Wyposażenie poręczy schodów
w wypukłe oznaczenia numeru
piętra w alfabecie Braill’a.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Oznaczenie w sposób
widoczny i kontrastowy
pomieszczeń.

Wyposażenie drzwi
wewnętrznych w widoczne
kontrastowe numery
pomieszczeń wraz z pismem
Braill’a.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Umożliwienie osobom z
niepełnosprawnościami
skorzystania z toalety.

Dostosowanie jednej z toalet w
budynku dla osób z
niepełnosprawnościami.

Zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami
możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób.

Umożliwienie osobom ze
szczególnymi potrzebami,
możliwości ewakuacji lub
uratowania w inny sposób.

Zakup koca ewakuacyjnego.
Instalacja świetlnego
powiadamiania alarmowego.
Wyposażenie budynku w plan
ewakuacji dla osób ze
szczególnymi potrzebami.
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Dostępność architektoniczna – Centrum Aktywności Społecznej:
Zakres dostępności

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Zapewnienie informacji na temat
rozkładu pomieszczeń w budynku,
co najmniej w sposób wizualny i
dotykowy lub głosowy.

Umożliwienie zapoznania
Tablica informacyjna
się z planem
tyflograficzna z planem
rozmieszczenia budynku w
rozmieszczenia budynku.
sposób wizualny i dotykowy

Zapewnienie wstępu do budynku
osobie korzystającej z psa
asystującego.

Oznaczenie w sposób
widoczny dla wszystkich
informacji o możliwości
wstępu do budynku osobie
korzystającej z psa
asystującego.

Montaż tabliczki z informacją o
możliwości wstępu do
budynku osobie korzystającej
z psa asystującego.

Zapewnienie wolnych od barier
poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynków.

Umożliwienie swobodnego i
bezpiecznego skorzystania
ze schodów prowadzących
do CAS

Zastosowanie kontrastowego
oznaczenia pierwszego i
ostatniego stopnia schodów
oraz instalacja faktury
ostrzegawczej przed
pierwszym stopniem.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Oznaczenie w sposób
widoczny i kontrastowy
pomieszczeń.

Wyposażenie drzwi
wewnętrznych w widoczne
kontrastowe numery
pomieszczeń wraz z pismem
Braill’a.

Dostępność architektoniczna – Klub Senior +
Zakres dostępności

Proponowane działania

Zalecenia do wdrożenia

Zapewnienie informacji na temat
rozkładu pomieszczeń w budynku,
co najmniej w sposób wizualny i
dotykowy lub głosowy.

Umożliwienie zapoznania
Tablica informacyjna
się z planem
tyflograficzna z planem
rozmieszczenia budynku w
rozmieszczenia budynku.
sposób wizualny i dotykowy

Zapewnienie wstępu do budynku
osobie korzystającej z psa
asystującego.

Oznaczenie w sposób
widoczny dla wszystkich
informacji o możliwości
wstępu do budynku osobie
korzystającej z psa
asystującego.

Montaż tabliczki z informacją o
możliwości wstępu do
budynku osobie korzystającej
z psa asystującego.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.

Oznaczenie w sposób
widoczny i kontrastowy
pomieszczeń.

Wyposażenie drzwi
wewnętrznych w widoczne
kontrastowe numery
pomieszczeń wraz z pismem
Braill’a.
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Dostępność cyfrowa
Wyeliminowanie plików niedostępnych cyfrowo na stronach internetowych Urzędu Miasta poprzez
kontrolę oraz koordynację zarządzenia Nr OR.120.18.2021 Prezydenta Miasta Wodzisławia
Śląskiego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie dostępności cyfrowej treści umieszczanych na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Wodzisławia Śląskiego oraz Intranecie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Sporządzenie instrukcji poprawnego zamieszczania plików dostępnych cyfrowo w BIP oraz
ewentualne szkolenie osób zamieszczających pliki na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna – Budynki 4, 4a oraz 4b

Zakres dostępności

Proponowane
działania

Zalecenia do wdrożenia

Obsługa z wykorzystaniem środków
wspierających komunikowanie się, o
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia
Zakup usługi Tłumacza Języka
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i
Umożliwienie
Migowego Online lub
innych środkach komunikowania się (Dz. skorzystania z Urzędu podpisanie umowy z
U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez
osobom niesłyszącym. Tłumaczem Przysięgłym
wykorzystanie zdalnego dostępu online
Języka Migowego.
do usługi tłumacza przez strony
internetowe i aplikacje.
Dostępność informacyjno – komunikacyjna – Budynek Straży Miejskiej

Zakres dostępności

Proponowane
działania

Zalecenia do wdrożenia

Obsługa z wykorzystaniem środków
wspierających komunikowanie się, o
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia
Zakup usługi Tłumacza Języka
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i
Umożliwienie
Migowego Online lub
innych środkach komunikowania się (Dz. skorzystania z Urzędu podpisanie umowy z
U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez
osobom niesłyszącym. Tłumaczem Przysięgłym
wykorzystanie zdalnego dostępu online
Języka Migowego.
do usługi tłumacza przez strony
internetowe i aplikacje.
Instalacja urządzeń lub innych środków
technicznych do obsługi osób
słabosłyszących, w szczególności pętli
indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń
opartych o inne technologie, których
celem jest wspomaganie słyszenia.

Umożliwienie
skorzystania z usług
Urzędu osobom
słabosłyszącym.
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Zakup pętli indukcyjnej.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna – Centrum Aktywności Społecznej

Zakres dostępności

Proponowane działania

Instalacja urządzeń lub innych
środków technicznych do
obsługi osób słabosłyszących,
Umożliwienie skorzystania z
w szczególności pętli
usług Urzędu osobom
indukcyjnych, systemów FM lub
słabosłyszącym.
urządzeń opartych o inne
technologie, których celem jest
wspomaganie słyszenia.

Zalecenia do wdrożenia

Zakup pętli indukcyjnej.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna – Klub Senior +

Zakres dostępności

Proponowane działania

Instalacja urządzeń lub innych
środków technicznych do
obsługi osób słabosłyszących,
Umożliwienie skorzystania z
w szczególności pętli
usług Urzędu osobom
indukcyjnych, systemów FM lub
słabosłyszącym.
urządzeń opartych o inne
technologie, których celem jest
wspomaganie słyszenia.

Zalecenia do wdrożenia

Zakup pętli indukcyjnej.

Dodatkowe działania:
Wdrożenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi
potrzebami w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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4. Harmonogram realizacji planu:

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna
Oznaczenie w sposób
zgodny z aktualnie
obowiązującymi
przepisami miejsc
postojowych dla osób z
niepełnosprawnościami,
które znajdują się na
wewnętrznym parkingu
Urzędu Miasta.
Umożliwienie dotarcia
do budynku oraz
poinformowanie osób ze
szczególnymi
potrzebami o braku
możliwości skorzystania
z wejścia do budynku
dla osób poruszających
się na wózkach
inwalidzkich.

I kwartał
2022

I połowa
2022

Zlecenie montażu
znaków pionowych D18 i T-29

Montaż tablic
informacyjnych:
„Urząd Miasta
Wodzisław Śląski” z
godzinami otwarcia
oraz informacjami w
języku Braill’a lub
„Wejście techniczne”
na wszystkich
wejściach do
budynków 4, 4a oraz
4b

Biuro
Administracyjno
Gospodarcze
Zarząd Dróg
Miejskich

Koordynator ds.
dostępności
Biuro
AdministracyjnoGospodarcze

Koordynator ds.
dostępności
Umożliwienie dotarcia
na wszystkie pietra
budynku 4b.

I połowa
2022

Montaż windy

Koszt po
stronie Zarządu
Dróg Miejskich.

Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych

3 700 zł

412 528,12 zł
Zadanie
współfinansow
ane ze
środków
PFRON.

Wydział Inwestycji
Umożliwienie wejścia do
budynku Straży Miejskiej
osobom ze
szczególnymi
potrzebami

Umożliwienie osobom
posiadającym
upośledzenie wzroku
dotarcia na wszystkie
piętra budynku Straży
Miejskiej korzystając ze
schodów.

Koordynator ds.
dostępności
I połowa
2022

Instalacja systemu
wzywania asysty

I połowa
2022

Zastosowanie
kontrastowego
oznaczenia
pierwszego i
ostatniego stopnia
schodów oraz
instalacja faktury
ostrzegawczej przed
pierwszym stopniem.
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Zadanie
finansowane z
projektu
Wydział Strategii i
„Śląskie
Funduszy
samorządy bez
Zewnętrznych.
barier”.

Koordynator ds.
dostępności

Zadanie
finansowane z
projektu
Wydział Strategii i
„Śląskie
Funduszy
samorządy bez
Zewnętrznych.
barier”.

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna
Oznaczenie w sposób
widoczny i kontrastowy
pomieszczeń w budynku
Straży Miejskiej.
Umożliwienie osobom ze
szczególnymi
potrzebami możliwości
ewakuacji lub
uratowania w inny
sposób. Dotyczy
budynku Straży
Miejskiej.

Oznaczenie w sposób
widoczny dla wszystkich
informacji o możliwości
wstępu do budynku
osobie korzystającej z
psa asystującego.

Umożliwienie
skorzystania z miejsc
parkingowych dla osób z
niepełnosprawnościami
na terenie parkingu
wewnętrznego Urzędu
Miasta.
Oznaczenie w
odpowiedni sposób
przeszklonych drzwi
wejściowych w budynku
4a.
Umożliwienie, osobom
ze szczególnymi
potrzebami, możliwości
ewakuacji lub
uratowania w inny
sposób w budynkach 4,
4a oraz 4b.

I połowa
2022

Wyposażenie drzwi
wewnętrznych w
widoczne
kontrastowe numery
pomieszczeń wraz z
pismem Braill’a.

Koordynator ds.
dostępności

Zadanie
finansowane z
projektu
Wydział Strategii i
„Śląskie
Funduszy
samorządy bez
Zewnętrznych.
barier”.
Koordynator ds.
dostępności

I połowa
2022

2022

Zakup koca
ewakuacyjnego.

Montaż tabliczki na
budynku z informacją
o możliwości wstępu
do budynku osobie
korzystającej z psa
asystującego.
Dotyczy wszystkich
dostępnych wejść w
budynkach 4, 4a, 4b,
Dworcu Kolejowym,
CAS oraz Klubie
Seniora.

Zadanie
finansowane z
projektu
Wydział Strategii i
„Śląskie
Funduszy
samorządy bez
Zewnętrznych.
barier”.

Koordynator ds.
dostępności
Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

900 zł
(9 x 100 zł)

Koordynator ds.
dostępności

2022

Wyposażenie bramki
wjazdowej w system
wzywania asysty.

2022

Koordynator ds.
Montaż naklejki
dostępności
kontrastowej na
drzwiach o szerokości
Biuro
10 cm na wysokości
Administracyjno
0,9 m oraz 1,3 m
Gospodarcze

50 zł

2022

Wyposażenie
Koordynator ds.
budynku w plan
dostępności
ewakuacji dla osób ze
szczególnymi
Inspektor BHP
potrzebami

-
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Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

700 zł

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna
Umożliwienie, osobom
posiadającym
upośledzenie wzroku,
dotarcia na wszystkie
piętra budynku
korzystając z windy w
budynku 4 oraz 4a.

Koordynator ds.
dostępności

2022

Oznaczenie w sposób
kontrastowy wejścia
Biuro
do windy.
Administracyjno
Gospodarcze

400 zł

Koordynator ds.
dostępności
Umożliwienie osobom z
upośledzeniem wzroku
dotarcia do wszystkich
pomieszczeń wewnątrz
budynków 4, 4a oraz 4b

2022

Zmiana kolorystyki
tabliczek z numerem
pokoju

Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

-

Wydział Dialogu,
Promocji i Kultury
Umożliwienie
Montaż tablicy
zapoznania się z planem
informacyjnej z
rozmieszczenia budynku
2022/2023 planem
Straży Miejskiej w
rozmieszczenia
sposób wizualny i
budynku.
dotykowy.

Koordynator ds.
dostępności

Umożliwienie
Montaż tablicy
zapoznania się z planem
informacyjnej z
rozmieszczenia budynku
2022/2023 planem
Centrum Aktywności
rozmieszczenia
Społecznej w sposób
budynku.
wizualny i dotykowy.

Koordynator ds.
dostępności

Umożliwienie
Montaż tablicy
zapoznania się z planem
informacyjnej z
rozmieszczenia budynku 2022/2023 planem
Klubu Senior + w sposób
rozmieszczenia
wizualny i dotykowy.
budynku.
Montaż tablicy
informacyjnej
Umożliwienie
tyflograficznej na
poprawnego
placu Urzędu z
skorzystania z usług
informacją o
2022/2023
Urzędu Miasta bez
rozmieszczeniu
konieczności wizyty w
Wydziałów/
Punkcie Obsługi Klienta.
Refaratów/Biur w
budynkach 4,4a oraz
4b.
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Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych.

Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych.

4 800 zł

3 800 zł

Koordynator ds.
dostępności
Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych.

3 800 zł

Koordynator ds.
dostępności
Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych
Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

11 000 zł

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna
Umożliwienie
swobodnego wejścia do
budynku osobom, które
posiadają trudności z
Instalacja poręczy na
poruszaniem się
dwóch różnych
(dotyczy wejścia do
wysokościach
budynku 4 od strony
2022/2023
przynajmniej z jednej
ulicy Bogumińskiej, tylne
strony biegu
wejścia do budynku 4b
schodów.
od strony parkingu
wewnętrznego oraz
wejścia do budynku 4b
od strony ul.Pszowskiej)
Umożliwienie
swobodnego wejścia do
budynku osobom z
upośledzeniem wzroku
(dotyczy wejścia do
budynku 4 od ulicy
Bogumińskiej, wejścia
do budynku 4a od strony 2022/ 2023
wewnętrznego parkingu,
głównego wejścia do
budynku nr 4b od strony
wewnętrznego parkingu,
tylnego wejścia do
budynku 4b od strony
wewnętrznego parkingu

Umożliwienie
swobodnego i
bezpiecznego
skorzystania z pochylni
przed wejściem
głównym od strony
parkingu wewnętrznego
do budynku 4b.

Zastosowanie
kontrastowego
oznaczenia
pierwszego i
ostatniego stopnia
schodów oraz
instalacja faktury
ostrzegawczej przed
pierwszym stopniem.

Instalacja
krawężników o
wysokości co
najmniej 70mm.
Przedłużenie
2022/2023
pochwytów poręczy o
30 cm.
Przemalowanie
pochwytów na
bardziej kontrastowe.
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Koordynator ds.
dostępności
Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych

8 000 zł

Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

Koordynator ds.
dostępności
Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych

6 300 zł

Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

Koordynator ds.
dostępności
Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych
Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

2 500 zł

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna

Umożliwienie
skorzystania z Biura
Obsługi Klienta osobom
ze szczególnymi
potrzebami.

Instalacja przy
stanowisku do obsługi
osób ze szczególnymi
potrzebami:
Silikonowej podkładki
w celu
uniemożliwienia
2022/2023
przesuwania
dokumentów,
Uchwyt na kulę
Komputer z
klawiaturą
VisionBoard dla
słabowidzących..

Koordynator ds.
dostępności
Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych

600 zl

Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

Koordynator ds.
dostępności
Umożliwienie osobom z
upośledzeniem wzroku
dotarcia do wszystkich
pomieszczeń wewnątrz
budynków 4, 4a oraz 4b

Wyposażenie
2022/ 2023 budynku w ścieżki
naprowadzające.

Umożliwienie osobom
posiadającym
upośledzenie wzroku
dotarcia na wszystkie
piętra budynku
korzystając ze schodów
w budynkach 4, 4a, 4b
oraz w Centrum
Aktywności Społecznej.

Zastosowanie
kontrastowego
oznaczenia
pierwszego i
ostatniego stopnia
schodów oraz
instalacja faktury
ostrzegawczej przed
2022/2023 pierwszym stopniem.
Kontrastowe
oznaczenie poręczy
schodów.
Wyposażenie poręczy
schodów w wypukłe
oznaczenia numeru
piętra w alfabecie
Braill’a.

Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych

160 000 zł

Biuro
Administracyjno
Gospodarcze
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6 300 zł
taśma na
schody 140
metrów – 45
Wydział Strategii i
zł/metr
Funduszy
Zewnętrznych
4 000 zł
nakładki na
Biuro
poręcze
Administracyjno
schodów
Gospodarcze
20 x 200 / szt
Koordynator ds.
dostępności

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna

Umożliwienie osobom
posiadającym
upośledzenie wzroku
dotarcia na wszystkie
piętra budynku Straży
Miejskiej korzystając ze
schodów.

Kontrastowe
oznaczenie poręczy
schodów.
Wyposażenie poręczy
2022/2023
schodów w wypukłe
oznaczenia numeru
piętra w alfabecie
Braill’a.

Koordynator ds.
dostępności
Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych.

300 zł

Koordynator ds.
dostępności
Umożliwienie osobom z
upośledzeniem wzroku
dotarcia do wszystkich
pomieszczeń wewnątrz
budynków 4, 4a,4b oraz
CAS oraz Klub Senior +

Dostosowanie
wysokości progów do
aktualnie
obowiązujących
przepisów w budynku 4a

Wyposażenie drzwi
do pomieszczeń w
2022/2023 tabliczki z numerem
pokoju w alfabecie
Braill’a

2023

Obniżenie progów do
wysokości poniżej 20
mm.
W przypadku braku
możliwości
oznaczenie progu
kolorem
kontrastowym.

Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych
Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

Koordynator ds.
dostępności
Biuro
Administracyjno
gospodarcze

Koordynator ds.
dostępności
Skontrastowanie ścian z
podłogami w budynku 4a

2023

Zmiana koloru listew
przypodłogowych

Biuro
Administracyjno
gospodarcze

Koordynator ds.
Dostosowanie jednej
Umożliwienie, osobom
dostępności
z toalet w budynku
ze szczególnymi
2023/2024 dla osób z
potrzebami, skorzystania
Biuro
niepełnosprawnościa
z toalety w budynku 4a
Administracyjno
mi
Gospodarcze
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9 000 zł
(90 sztuk 100
zł/szt)

Likwidacja
progów – bez
kosztów.
Taśma
kontrastowa na
próg 45 zł /
metr

Listwa
przypodłogowa
12 zł / metr

Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna

Umożliwienie, osobom
ze szczególnymi
potrzebami, skorzystania
z toalety w budynku
numer 4

Umożliwienie osobom z
niepełnosprawnościami
skorzystania z toalety w
budynku 4b

2023

Oznaczenie toalety
alfabetem Brailla.
Umieszczenie
automatycznego
pojemnika na mydło.
Obniżenie pojemnika
na ręczniki papierowe
do wycierania rąk.
Montaż przycisku
przywołującego

2023

Dostosowanie toalety
dla osób z
niepełnosprawnościa
mi do aktualnie
obowiązujących
przepisów:
Oznaczenie
Braillowskie,
Zmiana klamek na
wygodne i
kontrastowe,
Instalacja pochwytów
po obydwu stronach
miski ustępowej.
Instalacja pochwytów
po obu stronach
umywalki.
Podwyższenie
umywalki (70 cm
miejsca na nogi).
Instalacja umywalki
niskosyfonowej.
Wymiana baterii na
automatyczną lub z
przedłużonym
uchwytem i wylewką.
Instalacja podajników
na papier na
wysokości 0,80 cm –
1,10 cm.
Wyposażenie toalety
w instalację
alarmową.
Instalacja lustra.
Instalacja przewijaka.
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Koordynator ds.
dostępności

Ze względu na
daleki termin
Wydział Strategii i
realizacji –
Funduszy
koszt zostanie
Zewnętrznych
zaktualizowany
w późniejszym
Biuro
terminie
Administracyjno
Gospodarcze

Koordynator ds.
dostępności
Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna
Utworzenie bezpiecznej i
wygodnej w użytkowaniu
Utworzenie ciągu
przestrzeni ruchu
pieszych zgodnie z
2023/2024
pieszych na terenie
obowiązującymi
wewnętrznego parkingu
przepisami
Urzędu Miasta

Umożliwienie dojścia do
budynków 4, 4a oraz 4b
osobom z
upośledzeniem wzroku

Wprowadzenie
oznakowań
fakturowych
2023/2024 prowadzących do
wszystkich wejść do
budynków 4, 4a oraz
4b

Koordynator ds.
dostępności
Biuro
Administracyjno
Gospodarcze
Koordynator ds.
dostępności
Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie
Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie

Koordynator ds.
Dostosowanie jednej
Umożliwienie osobom z
dostępności
z toalet w budynku
niepełnosprawnością
2023/2024 dla osób z
skorzystania z toalety w
Biuro
niepełnosprawnościa
budynku Straży Miejskiej
Administracyjno
mi
Gospodarcze

Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie

Umożliwienie, osobom
ze szczególnymi
potrzebami, możliwości
ewakuacji lub
uratowania w inny
sposób w budynkach4,
4a oraz 4b

Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie

Instalacja świetlnego
2023/2024 powiadamiania
alarmowego.

Wyposażenie
Umożliwienie
przystanku w
korzystania z przystanku
ułatwienia dotykowe,
komunikacji miejskiej
2023/2024 takie jak pasy
osobom posiadającym
ostrzegawcze
upośledzenia narządu
i ścieżki
wzroku
naprowadzające
Umożliwienie
korzystania z przejścia
dla pieszych osobom
posiadającym
upośledzenia narządu
wzroku

Wyposażenie
otoczenia przejścia
2023/2024 dla pieszych w pasy
ostrzegawcze oraz
ścieżki prowadzące
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Koordynator ds.
dostępności
Inspektor BHP

Koordynator ds.
dostępności
Wydział
Gospodarki
Komunalnej

Koordynator ds.
dostępności
Wydział
Gospodarki
Komunalnej

Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie
Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie

Element planu

Czas
realizacji

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Szacowany
koszt

Dostępność architektoniczna

Umożliwienie, osobom
ze szczególnymi
potrzebami, skorzystania
z toalety w budynku 4

Element planu

2024

Czas
realizacji

Montaż baterii
umywalkowej z
przedłużonym
uchwytem i wylewką

Koordynator ds.
dostępności
Biuro
Administracyjno
Gospodarcze

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

Ze względu na
daleki termin
realizacji –
koszt zostanie
zaktualizowany
w późniejszym
terminie

Szacowany
koszt

Dostępność cyfrowa
Umożliwienie osobom
korzystającym z
programów do odczytu
maszynowego, wglądu
do dokumentów
publikowanych na
stronach Urzędu Miasta
Element planu

Sprawdzanie
bieżących
dokumentów oraz
2022-2024 dokumentów z lat
poprzednich pod
względem zgodności
z ustawą
Czas
realizacji

Koordynator ds.
dostępności

Odpowiedzialna
Osoba/ Wydział /
Niezbędne działania
Referat/ Biuro /
Jednostka

-

Szacowany
koszt

Dostępność informacyjno – komunikacyjna:
Umożliwienie
skorzystania z usług
Urzędu Miasta osobom
niesłyszącym
Umożliwienie
skorzystania z usług
Straży Miejskiej osobom
słabosłyszącym
Umożliwienie
skorzystania z usług
CAS oraz Klubu Senior
+ osobom
słabosłyszącym

I połowa
2022

Podpisanie umowy z
Tłumaczem
Przysięgłym Języka
Migowego

Biuro
Organizacyjne

130 zł netto /
godzina
tłumaczenia

Koordynator ds.
dostępności
I połowa
2022

Zakup pętli
indukcyjnej

2022/2023 Zakup dwóch pętli
indukcyjnych

Elektronicznie podpisany przez
Zbigniew Gamza
Data: 2022.03.28 14:48:36 +02'00'

Zadanie
finansowane z
projektu
Wydział Strategii i
„Śląskie
Funduszy
samorządy bez
Zewnętrznych
barier”
Koordynator ds.
dostępności
Wydział Strategii i
Funduszy
Zewnętrznych
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Zbigniew Gamza

Koordynator ds.
dostępności

2600 zł
(1300 zł / szt)

