Analiza stanu budynku-siedziby Urzędu Miasta i Gminy Łasin pod względem
dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami
Urzędy i instytucje publiczne spełniają istotną rolę w życiu mieszkańców miasta.
Dlatego też funkcjonalność i dostępność do tych obiektów powinna być dla administratorów
rzeczą najwyższej troski.
Niestety, z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością, szczególnie osób na
wózkach, nie jest w naszym mieście idealnie. Wynika to zazwyczaj z braku możliwości
technicznej i finansowej. W przypadku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie powodem jest
również zabytkowy charakter obiektu, wybudowanego ponad 100 lat temu według innych
standardów. Obecnie wszystkie modernizacje i remonty obiektu podlegają uzgodnieniu z
konserwatorem zabytków.
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Łasin nie jest przystosowany do obsługi osób, które
mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w centrum Łasina, do którego
można bez problemu dotrzeć (dojechać) samodzielnie. Przy urzędzie znajdują się dwa
bezpłatne parkingi z wydzielonym miejscem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością,
które nie posiada pełnego połączenia z najbliższym chodnikiem. Do wejścia głównego
budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w żadne urządzenia umożliwiające
wejście do budynku osobom, które mają trudności w poruszaniu się. Do drzwi wejściowych
prowadzą schody, które nie są wyposażone w żadne podjazdy ani platformy ułatwiające
poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do gmachu warunkowo
umożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego. Przy drzwiach głównych do urzędu zamontowany
jest domofon, który umożliwia kontakt z sekretariatem. W budynku nie ma oznaczeń w
alfabecie Braille’a, piktogramów i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i
słabo widzących. W budynku brakuje również oznaczeń fakturowych i kontrastowych. Po
wejściu do budynku, w holu po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna z nazwami i
numerami biur. Dotarcie na inne niż parter piętra budynku możliwe jest schodami nie
przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada windy
umożliwiającej dotarcie na piętra. Korytarze w budynku nie zapewniają możliwości
swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W drzwiach i przejściach
występują progi sprawiające trudności w poruszaniu się osób z niepełnosprawnością. Toalety

dla interesantów, nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na
wózkach.
Informujemy, że na dzień dzisiejszym jesteśmy w trakcie opracowania projektu
remontu i dostosowania budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Chcemy pokonać bariery architektoniczne poprzez przystosowanie budynku do
potrzeb osób z niepełnosprawnością. Planujemy zamontować na zewnątrz budynku
platformę dla osób z niepełnosprawnością i dostosować toalety. Ze względu na to, że
budynek jest zabytkiem i podlega konserwatora zabytków wszystkie planowane zmiany na
zewnątrz jak i wewnątrz budynku muszą być uzgodnione z konserwatorem.
W związku z powyższym obecny stan dostosowania obiektu dla osób z
niepełnosprawnością powoduje konieczność zastosowania dostępu alternatywnego zgodnie
z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.
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