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ANALIZA 

 stanu budynku biurowego ZGK w Parzęczewie pod względem dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy. 

 

( Poniższe opracowanie wykonano na podstawie  Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) 

 

Uwagi ogólne: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie administruje i zarządza następującymi obiektami: 

 Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki, Chrząstów Wielki nr 29.  

 Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, Ignacew Folwarczny nr 13A.  

 Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła, Orła nr 33.  

 Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew, ul Ozorkowska 5.  

 Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45 -46. 

 Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 16.  

 Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14  

 Przepompownia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 13. 

 Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 7.  

 Kotłownia w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 1B. ( Budynek Gimnazjum )  

 Budynek Biurowy ZGK w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 5 . 
 

Klienci zakładu obsługiwani są wyłącznie w budynku biurowym ZGK w Parzęczewie, Parzęczew, 

ul. Południowa 5. Dlatego też analizie zostanie poddany ww. budynek.  

 

Identyfikacja  osób ze szczególnymi potrzebami.  

Katalog ogólny osób ze szczególnymi potrzebami:  

 Głusi, niesłyszący, słabosłyszący, niedosłyszący, osoby z uszkodzonym słuchem,  

 Głuchoniewidomi, niewidomi, słabowidzący,  

 Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu poruszające się na wózku, korzystające z 

chodzików lub kul ortopedycznych,  

 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chorujący psychicznie, osoby z ograniczoną 

możliwością poznawczą, 

 Kobiety w ciąży, 

 Osoby z dziećmi, 

 Seniorzy, 

 Osoby z większym bagażem  
 

W praktyce dotychczasowej obsługi interesantów przez ZGK w Parzęczewie, wyodrębniono 

następujące grupy osób: 

 Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu korzystające z kul ortopedycznych,  

 Kobiety w ciąży, 

 Osoby z dziećmi, 

 Seniorzy, 

 

Inwentaryzacja budynku 

Budynek biurowy zakładu jest budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym. Wejście 

główne do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej. Do wejścia prowadzą schody o 
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wysokości z różnicą poziomów ok 50 cm. Od strony zachodniej zlokalizowane jest wyjście 

ewakuacyjne wyposażone w schody, z różnicą poziomów ok. 110 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dostępności budynku. 

Wejście główne nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wyjście 

ewakuacyjne w złym stanie technicznym, bak barierek ochronnych.  

 

Określenie minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia dostępności.  

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

obejmują: 

1) W zakresie dostępności architektonicznej:  

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków – Możliwe do wykonania przez ZGK.  

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 

w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 

technicznych – Nie możliwe do wykonania przez ZGK.  

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy – Częściowo możliwe do wykonania przez ZGK.  

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 

art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) – Możliwe do 

wykonania przez ZGK. 
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 

w inny sposób – Nie możliwe do wykonania przez ZGK.  

2) W zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych                         

– Częściowo możliwe do wykonania przez ZGK.  

3) W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w 

art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
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komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu 

online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje – Częściowo możliwe do 

wykonania przez ZGK. 
b) instalację 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 – Nie możliwe do wykonania przez ZGK.  

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 

działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, 

nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania - – 

Częściowo możliwe do wykonania przez ZGK.  
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 

publicznym w formie określonej w tym wniosku – Możliwe do wykonania przez ZGK.  

 

Określenie minimalnych oraz alternatywnych wymagań w zakresie zapewnienia dostępności 

dla budynku biurowego ZGK wytypowanych do wdrożenia.  

Przyjęto następujące działania w zakresie dostępu:  

1) W zakresie dostępności architektonicznej:  

 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym,  

 Naprawa schodów przy wyjściu ewakuacyjnym,  

 Wyznaczenie i oznakowania miejsca parkingowego,  

2) W zakresie dostępności cyfrowej:  

 Systematyczne wdrażanie zapisów ustawowych,  

3) W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

 Systematyczne wdrażanie zapisów ustawowych, 

4) W zakresie dostępu alternatywnego: 

 zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub  

 zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub 

 wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.  

 

Oszacowanie kosztów niezbędnych prac. 

Szacunkowy koszt działań 

1) W zakresie dostępności architektonicznej:  

 Przewidywany koszt działań ok. 30.000,00 zł./całe działanie. Lata wykonania 2020 – 2022. 

2) W zakresie dostępności cyfrowej:  

 Przewidywany koszt działań ok. 15.000,00 zł./całe działanie. Lata wykonania - 

systematycznie. 

3) W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

 Przewidywany koszt działań ok. 2.000,00 zł./rok. Lata wykonania - systematycznie. 

4) W zakresie dostępu alternatywnego: 

 Przewidywany koszt działań ok. 2.000,00 zł./rok. Lata wykonania - systematycznie. 

 

 

Data sporządzenia: 27.11.2020 r. 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 
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