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,,DostępnośćPIus"

szanowni państwo,

w odpowiedzi na Państwa wystąpienie z dnia 14 czerwca 2018 r. pzedstawiamy
następujące informacje.

Na wstępie chcielibyśmy podziękować za zainteresowanie tak waznym tematem jak
dostępnościbudynków dla osób starszych oraz z trudnościami w poruszaniu się. Jest to
niezwykle ważne zagadnienie, aktualnie stające się jednym z głównych priorytetów działań
rządu.

Wskazać należy, ze kwestie dotyczące dobudowy szybu windowego do istniejącego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego leżą w gestii spółdzielni lub wspólnoty
mieszkaniowej. W pzypadku budynków istłiejących decyzja o wykonaniu (budowie)
dźwig u jest faku Itatywną (autonom icżną).

Odnosząc się do programu rządowego stworzonego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

-

DostępnośćPlus 2018-2025, wyjaśniamy,że zakłada się znaczną poprawę odstępności

infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych,

o

charakterze powszechnym dla wszystkich osób, zwłaszcza tych

z

a

takze

usług

ograniczeniami

W rarnach programu DostępnośćPlus zakłada się działanie na ośmiu
płaszczyznach, w tym m.in. w zakresie architektury i transportu. W obszaze architektury

funkcjonalnymi.

zakłada się zwiększenie dostępności budynków, lokali mieszkalnych i przestrzeni poprzezi

isterstwo l nwestycji i Rozwoj u, Chału bińskiego 4 16, 00-928 Warszawa
tel, 22 630 10 00, lnfolinia: 222 5OO 135, www,miir.qov.p|, www.funduszeeuropeiskie.qov.p|
Pismo spełnia zasady dostępności.
M in

;

o

przygotowanie w sposób w pełni dostępny dla osób starszych

i

niepełnosprawnych

określonejpuli mieszkań w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus, Zakłada się

tu uniwersalnośćrozwięań, projektowanie mieszkań jako dostępnych dla

osób

z niepełnosprawnościami,mozliwośćadaptacji mieszkań do zmieniających się potrzeb
uzytkowników oraz wybór lokalizacji zapewniający łatwy dostęp do podstawowych
usług i mozliwośćintegracji społecznej;

o

uruchomienie programu dla samorządów terytorialnych, wspólnot mieszkaniowych,
spółdzielni mieszkaniowych

i

towarzystw budownictwa społecznego, który umożliwi

poprawę dostępności architektonicznej

i

komunikacyjnej częściwspólnych budynku

(np. poprzez montaż wind, wymianę domofonów na wideofony, podjazdy zamiast
schodów, a także informacje dałliękowe, wizua|ne i dotykowe);

o

prz€plowadzenie

konkursu,

w

którym wybrane gminy otrzymają doradztwo,

a następnie zostaną opracowane indywidualne plany poprawy dostępności;

o

uwrażliwienie słuzb architektoniczno-budowlanych na dostępność.

W związku z povlyższym oczekiwane są wymierne rezultaty poprawy jakościprzestrzeni
publicznej poprzez likwidację różnego rodzaju barier.

Program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 17 lipca 2018 r. W najbIiższym

czasie podejmowane będą dalsze działania mające celu wdrożenie programu. Na lata
2018 - 2019 przewidziano m.in. przeprowadzenie na zlecenie Ministerstwa ekspeńyzy,
która pokaże jaki

jest stan budynków wielorodzinnych w Polsce oraz, czy l iak moźna

wyposazyć je w windy. Odpowie też na pytania o ewentualne koszty.

Z poważaniem,
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