Ankieta pomiarowa dostępności Urzędu Gminy w Łęczycy
dla osób ze szczególnymi potrzebami
Dane osoby prowadzącej monitoring dostępności: młodszy referent Marta Bednarek
Data przeprowadzenia monitoringu: 2021-01-04

Podstawowe informacje o obiekcie
Nazwa: Urząd Gminy w Łęczycy
Adres: ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
Ilość kondygnacji: 1 (pomieszczenia Urzędu Gminy w Łęczycy znajdują się na parterze)

Charakterystyka dostępności architektonicznej budynku
1. Otoczenie budynku- transport/komunikacja:
1) najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej (przystanek autobusowy)
znajduje się w odległości nieprzekraczającej 300 m od głównego wejścia do
urzędu;
2) ciąg pieszy prowadzący od przystanku do budynku jest w dobrym stanie
technicznym;
3) ciąg pieszy prowadzący od przystanków do budynku ma szerokość co
najmniej 1,50 m;
4) ciąg pieszy prowadzący od przystanków pozbawiony jest stopni i uskoków.

2. Otoczenie budynku- przejścia dla pieszych:
1) w najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczono przejścia dla pieszych;
2) na przejściach dla pieszych w okolicy budynku nie zastosowano
sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej;
3) przed przejściami dla pieszych nie zastosowano oznaczeń dotykowych
(faktury ostrzegawczej).

3. Strefa wejścia do budynku:
1) ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,50 m;
2) ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych (na
przykład. pas prowadzący, faktura ostrzegawcza) ani oznaczeń
kolorystycznych (system wayfinding);
3) nawierzchnia ciągu pieszego prowadzącego do budynku jest w dobrym
stanie technicznym (brak ubytków, nierówności nawierzchni);
4) wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób
przewidywalny, bez przeszkód (można je uznać za dostępne dla wzroku
osoby ze szczególnymi potrzebami);
5) budynek jest czytelnie oznakowany (tablicami informacyjnymi “Urząd Gminy w
Łęczycy”, “Wójt Gminy Łęczyca, “Rada Gminy w Łęczycy”);
6) budynek i pomieszczenia urzędu są przyjazne dla psów asystujących;
7) główne wejście do budynku zapewnia dostęp osobom ze szczególnymi
potrzebami.
Dostęp do budynku zapewniają:
1) schody wyposażone w poręcze;
2) podjazd dla wózków;
3) automatyczne drzwi przesuwne.
4. Komunikacja pozioma w budynku:
1) korytarze mają szerokość 200 cm;
2) w ramach jednej kondygnacji znajdują się pojedyncze stopnie;
3) materiały wykończeniowe ścian nie odbijają światła (nie powodują zjawiska
olśnienia);
4) stosowane materiały wykończeniowe posadzek na korytarzu mogą odbijać
światło (powodować zjawisko olśnienia), nie mają właściwości
antypoślizgowych w warunkach zawilgocenia.
5) w poszczególnych pokojach (oprócz łazienek) na podłodze znajduje się
wykładzina zapewniająca brak odbijania światła oraz zapewniająca
właściwości antypoślizgowe, wykładziny i wycieraczki są na stałe
przymocowane do podłoża;
6) ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane, zastosowano cokoły;

7) meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie
powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku.
Dostęp do poszczególnych pomieszczeń urzędu:
1) Pozbawiony barier architektonicznych dostęp do pomieszczeń urzędu
znajdujących się po prawej stronie budynku zapewniony jest dla pokoi numer:
1, 1a, 2, 3. Dostęp do pokoju nr 4 (kasa) może być utrudniony z powodu “okienka
do obsługi klientów”, którego wysokość może być niedostosowana dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2) Wejście do korytarza prowadzącego do pokoi zlokalizowanych po lewej stronie
budynku ograniczone jest dwoma stopniami schodowymi.
3) Przy bezpośrednim wejściu do pokoi nr 5, 5A, 6, 6A, 7, 8 znajdują się dwa stopnie
schodowe.
4) Wejścia do pokoi nr 9, 10, 11, 11a, 11b, 12, 13, 14 nie są ograniczone schodami.
5) Drzwi do poszczególnych pokoi mają szerokość 70- 80 cm (z wyjątkiem pokoju nr
11- sekretariat) i wysokość 2 m. Klamki można obsługiwać jedna ręką- nie wymagają
mocnego ściskania ani przekręcania.

5. Toalety:
1) W urzędzie znajdują się dwie toalety dla pracowników oraz jedna toaleta dla
klientów. Brak dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Brak rozdzielenia na toaletę damską i męską.

6. Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja:
1) w budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji
w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych;
2) budynek nie jest wyposażony w wózki ewakuacyjne do transportu osób ze
szczególnymi potrzebami;
3) w budynku nie znajduje się dźwiękowy ani świetlny system powiadamiania
alarmowego.
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