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Dot.: wykonania podjazdów dla wózków inwalidzkich do bloku przy ul. Żareckiej 42
W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 5 stycznia br. w sprawie wykonania podjazdów dla
wózków inwalidzkich do bloków przy ul. Żareckiej 42A, 42B i 42C uprzejmie informuję, co następuje:
Nieruchomości przy ul. Żareckiej 42A i 42C to budynki wspólnot mieszkaniowych, natomiast
budynek przy ul. Żareckiej 42B stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.
Z uwagi na to, że wejścia do klatek w powyżej wymienionych budynkach są umiejscowione
na poziomie zerowym, nie zachodzi potrzeba wykonywania do nich podjazdów dla wózków
inwalidzkich.
Pragnę jednak nadmienić, że w ramach zrealizowanego przez miasto w 2012 roku remontu
kapitalnego z modernizacją budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C, do bloku przy ul. Żareckiej 42C
został wykonany podjazd do poziomu parteru umożliwiający bezkolizyjny dostęp do windy osobom
niepełnosprawnym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku bloku przy
ul. Żareckiej 42A, z powodu braku możliwości technicznych wykonania podjazdu do poziomu parteru
zostało zakupione urządzenie typu schodołaz.
W ramach inwestycji miejskich w 2018 roku będzie realizowana przebudowa budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 5, gdzie między innymi dla potrzeb osób
niepełnosprawnych zostanie zainstalowana winda. Ponadto dokonana zostanie przebudowa trasy
wejściowej do Szkoły Podstawowej nr 9 z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Należy wskazać, iż wszelkie zgłoszenia kierowane do tut. Urzędu przez osoby
niepełnosprawne, dotyczące zniwelowania barier przy poruszaniu się w budynkach stanowiących
własność gminy oraz ich najbliższej okolicy, są rozpatrywane ze szczególnym zaangażowaniem.
W przypadkach, gdzie powyższe utrudnienia są uciążliwe, a jednocześnie możliwe
do zlikwidowania bez konieczności prowadzenia kosztownych prac, ich realizacja następuje w trybie
pilnym.
Przedsięwzięcia, które wymagają znacznych nakładów finansowych, a warunki techniczne
umożliwiają ich wykonanie, są wprowadzane do planów remontowych, a następnie sukcesywnie
realizowane, stosownie do posiadanych środków finansowych.
Licząc na przyjęcie powyższych wyjaśnień pozostaję z szacunkiem.
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