KATALOG
urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji
barier architektonicznych przyjętych w powiecie opoczyńskim
I. KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT
LUB INNYCH CZYNNOŚCI JAKIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM NA
WNIOSEK OSOBY FIZYCZNEJ, W ZAKRESIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
1. dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszające się na wózkach inwalidzkich lub
posiadające trwałe upośledzenie sprawności chodu lub/i kończyn górnych
a) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom
niepełnosprawnym, samodzielny dostęp do lokalu,
b) dostawę, zakup i montaż:
 platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej,
 innych urządzeń do transportu pionowego,
c) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz
uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
d) roboty polegające na:
 likwidacji progów,
 likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi
e) przystosowanie drzwi:
 zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm,
pozostałych – co najmniej 80 cm,
 zakup i montaż drzwi przesuwanych,
 zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla
wnioskodawców o niesprawnych rękach),
 zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi i garażu – dla
wnioskodawców posiadających samodzielnie samochód oraz prowadzących działalność
gospodarczą lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
f) wymianę wykładziny podłogowej ( w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza
trudności w poruszaniu się,
g) adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno –sanitarne w przypadku gdy ze
względów technicznych korzystne jest takie usytuowanie,
h) przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy
(wyposażenie w niezbędny sprzęt np.: uchwyty, brodzik)
i) przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osoby
niepełnosprawne w tym:
 obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów,
umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
 zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
 zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym
niż 90% (do 170%)
 zakup i montaż zatrzasków magnetycznych wyłącznie dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich
2. dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
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a) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz
uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych,
b) roboty polegające na:
 likwidacji progów,
 likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,
c) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza
trudności w poruszaniu się,
d) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,
e) wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia
dla wnioskodawców o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. inne prace w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych
a) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu wyjazdu na pochylnię oraz dojście do
budynku (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
b) trwałe oznakowanie narożników budynku (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku),
c) wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych
i poziomych małej architektury oraz ograniczenia krawężnikami lub opaskami
o odmiennej fakturowo lub kolorystycznie nawierzchni (dla osób z dysfunkcją
wzroku).
4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie ze środków Funduszu
mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem lub wykonanie usług z zakresu
likwidacji barier nie wymienionych w pkt I, II na wniosek lekarza specjalisty z uzasadnieniem
w jakim zakresie likwidacja tych barier usprawni wnioskodawcę.
5. Ważne!
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawane
w ramach dofinansowania zadań powiatu służą likwidacji istniejących barier i nie mogą być
wykorzystywane do modernizacji infrastruktury mieszkaniowej i zabezpieczeniu potrzeb
mieszkaniowych osoby niepełnosprawnej.
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