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                                                                    Raport zbiorczy 

                 o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

               w   Urzędzie Miejskim w  Drezdenku i jednostkach organizacyjnych gminy. 

                                                                  (część opisowa). 

Raport sporządzono w oparciu o szczegółowe ankiety audytowe w zakresie dostępności 

architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, przygotowane przez zespół roboczy powołany w Urzędzie Miejskim oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy a także przedstawicieli jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej zlokalizowanych na terenie gminy. W audycie dostępności przeprowadzonym 

w urzędzie uczestniczyły jako konsultanci osoby z niepełnosprawnościami (mieszkańcy gminy) 

ze schorzeniami wzroku, słuchu i osoba na wózku. 

 

I.  Urząd Miejski w Drezdenku 

Urząd Miejski w Drezdenku prowadzi podstawową działalność i obsługę interesantów w dwóch 

budynkach: przy  ul. Warszawskiej 1 oraz przy ul. Ogrodowej 1 w  Drezdenku. 

Budynek na ul. Warszawskiej 1. 

Budynek 4- kondygnacyjny z podpiwniczeniem posiada wolne od barier poziome i pionowe 

przestrzenie komunikacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą 

cztery wejścia, pierwsze od ul. Warszawskiej, drugie od ul. Nowogrodzkiej, trzecie i czwarte 

oznaczone literami A i D od ul. Strażackiej. Przy wejściu od ul. Warszawskiej znajduje się 

dzwonek, na wysokości 154 cm. Przy wejściu D znajduje się podjazd dla wózków, którym 

można dostać się na parter budynku oraz winda, która umożliwia dostęp na 1 i 2 piętro budynku.  

Wejście A umożliwia osobom na wózku dostęp do Biura Obsługi Klienta i pomieszczeń 

znajdujących się na parterze budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się 

na 1 piętrze przy klatce schodowej prowadzącej na 2 piętro, w pobliżu windy. W budynku 

dokonano racjonalnych usprawnień (wyeliminowano bariery architektoniczne przestrzeni 

komunikacyjnych budynku, dostosowano wejścia do pomieszczeń i wnętrza pomieszczeń dla 

osób ze szczególnymi potrzebami). Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniona jest 

w sposób wizualny w formie tablicy informacyjnej oraz schematu pomieszczeń. Nie jest 

zapewniona informacja w sposób dotykowy i głosowy. Brak pętli indukcyjnych w budynku. 

Nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w 

inny sposób. Obiekt jest wyposażony w instalację automatycznego wykrywania pożaru oraz 

sieć przycisków do alarmowania oraz monitoring wewnętrzny. W przestrzeniach 

komunikacyjnych zastosowano oświetlenie ewakuacyjne a także podświetlane znaki 

wskazujące kierunki ewakuacji. Przed budynkiem wyznaczono  i oznaczono 1 miejsce 

parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Brak nawierzchniowych oznaczeń fakturowych 

przed i wewnątrz budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. 
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Budynek na ul. Ogrodowej 1. 

Budynek 3 -kondygnacyjny. W budynku znajduje się Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony 

Środowiska oraz 2 stanowiska  ds. drogownictwa. Podstawowa działalność referatu i stanowisk 

oraz obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku. Budynek posiada dwa wejścia 

usytuowane na wysokości 70 cm od podłoża - od ul. Ogrodowej i z placu postojowego. Brak 

dostępność pionowej dla osób na wózkach. Budynek posiada wolną od barier przestrzeń 

komunikacyjną poziomą, oraz dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami wejścia do 

pomieszczeń oraz wnętrza pomieszczeń. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń 

zapewniona jest w sposób wizualny. Brak pętli indukcyjnej w budynku. W budynku nie ma 

dostępnej toalety dla osób na wózkach. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc 

parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich pomieszczeń  

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Urząd Miejski prowadzi 2 strony internetowe. Stronę Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

stronę www. Strony są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. Strony posiadają deklarację dostępności z 1.10.2020 r. 

II. Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku. 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność podstawową i obsługę interesantów               

w lokalu na I piętrze zabytkowego budynku 4 -kondygnacyjnego. Budynek posiada 3 wejścia, 

w tym od frontu budynku podjazd dla wózków. Budynek posiada instalację alarmową 

przeciwpożarową. Wewnątrz budynku zainstalowany jest monitoring. Budynek oznaczony 

tablicą informacyjną. Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa, oznaczenia pięter             

i informacje są dobrze widoczne. Nie ma oznaczeń w języku Braile,a i innych oznaczeń 

wypukłych. W budynku brak windy i innych urządzeń wspomagających osoby na wózku            

w przemieszczaniu się po budynku. W budynku znajduje się informacja wizualna o rozkładzie 

pomieszczeń – plan budynku oraz instrukcje ppoż. Są miejsca odpoczynku ale brak toalety dla 

osób z zewnątrz. Toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Brak urządzeń 

wspomagających osoby ze schorzeniami słuchu oraz wzroku. Lokal niedostępny dla osób na 

wózku. Podmiot zapewnia wstęp do lokalu osobie korzystającej z psa asystującego. Przed 

budynkiem nie ma wydzielonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Podmiot prowadzi 2 strony internetowe, które nie posiadają deklaracji dostępności. Strony są 

częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

III. Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku. 

Centrum Integracji Społecznej prowadzi działalność podstawową na wysokim parterze                

w budynku piętrowym, 2 – kondygnacyjnym z podpiwniczeniem, wybudowanym przed 1945 

rokiem. Budynek nie posiada instalacji przeciwpożarowej i monitoringu wewnętrznego. Do 

budynku są dwa wejścia, w tym wejście do pomieszczeń socjalno-biurowych, dobrze widoczne 

na tle fasady i oświetlone. Na klatce schodowej oraz na zejściu do toalet i piwnic znajdują się 

schody, które utrudniają dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi. Klatka schodowa 

posiada poręcze. Schody i stopnie oznaczone są kontrastowo. Ciągi komunikacyjne są 

oznakowane tablicami wskazującymi kierunek ewakuacji. Budynek nieprzystosowany do 

obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie 
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korzystającej z psa asystującego. Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób                                         

z niepełnosprawnościami. 

Podmiot prowadzi 1 stronę internetowa, dla której posiada deklarację dostępności. Strona jest 

częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

IV. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku. 

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działalność w lokalu na parterze zabytkowego, 4-

kondygnacyjnego budynku, wybudowanego przed 1945 rokiem. Do budynku są 3 wejścia. 

Wejście do lokalu jest dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Przed wejściem znajduje się 

pochylnia dla osób na wózku. Lokal posiada instalację alarmowa przeciwpożarową- czujki 

dymu i dzwonek alarmowy. Wewnątrz lokalu zainstalowany jest monitoring. Budynek 

oznaczony jest tablica informacyjną. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i posiada 

odpowiednie nachylenie. Drzwi oraz wejścia znajdujące się w przebiegu tras komunikacyjnych, 

pozbawione są przeszkód i posiadają wolny od przeszkód prześwit szerokości ponad 90 cm.  

Szerokość ciągów komunikacyjnych jest odpowiednia i umożliwia poruszanie się osobom na 

wózku. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 

wizualny plan budynku. Brak oznaczeń fakturowych i w języku Braile,a. Podmiot zapewnia 

wstęp do lokalu osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewniona jest dla osób ze 

szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Przy budynku 

brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. W lokalu brak urządzeń 

wspomagających osoby ze schorzeniami słuchu oraz wzroku. 

 Podmiot prowadzi stronę internetową, dla której nie posiada deklaracji dostępności. Strona jest 

niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. 

V. Centrum Promocji Kultury w Drezdenku. 

Centrum Promocji Kultury prowadzi działalność w budynku 2 – kondygnacyjnym, 

wybudowanym przed 1945 rokiem. Budynek posiada 4 wejścia. Przed wejściem do sali 

widowiskowej znajduje się podjazd dla wózków. W holu sali znajduje się toaleta dostosowana 

dla osób z niepełnosprawnościami. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych na I piętrze 

znajduje się dzwonek. Schody oznaczone kontrastowo. Przed budynkiem wyznaczone jest 

miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Brak nawierzchniowych oznaczeń fakturowych 

przed i wewnątrz budynku. Nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 

ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub 

psem asystującym. 

Podmiot posiada stronę internetową, zgodną z ustawa o  dostępności cyfrowej i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację dostępność sporządzono 1.01.2021 r. 

VI. Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku. 

Muzeum w Drezdenku prowadzi działalność podstawową w dwóch budynkach. Dla 

zwiedzających udostępnia się budynek główny, wpisany do rejestru zabytków składający się     

z czterech kondygnacji: przyziemia, piętra i dwóch poziomów poddasza. Budynek posiada dwa 

wejścia prowadzące do sali ekspozycyjnych w przyziemiu, które nie są dostosowane dla osób 
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na wózkach.  Sale ekspozycyjne na wyższych kondygnacjach, do których prowadzą strome 

schody, również nie są dostępne dla osób na wózkach. W budynku nie ma urządzeń 

wspomagających dla osób ze schorzeniami słuchu i wzroku. Ze względu na zabytkowy 

charakter budynku nie ma możliwości dostosowania go do potrzeb osób zwiedzających ze 

szczególnymi potrzebami, którym pomimo oświetlenia ewakuacyjnego i systemu wykrywania 

zagrożenia pożarowego nie można zapewnić sprawnej ewakuacji, także w inny sposób. 

Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Przy muzeum 

nie ma wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Aktualna strona internetowa nie spełnia wymogów ustawy o dostępności cyfrowej i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych i w całości musi być przeorganizowana. 

VII. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku. 

Biblioteka prowadzi działalność podstawową w budynku w Drezdenku ul. Kościuszki 11 oraz 

w  lokalach filialnych na terenie Gminy Drezdenko ( Drawiny 21, Niegosław 117, Gościm 7 

oraz Trzebicz ul. Poznańska 35, Rąpin – lokal w budynku szkoły).  

Budynek w Drezdenku. 

Budynek główny w Drezdenku posiada 2 kondygnacje (parter i piętro). Budynek zabytkowy 

wybudowany przed 1945 rokiem. Budynek posiada alarmową instalację przeciwpożarową – 

czujki dymu i dzwonek alarmowy. Budynek posiada 1 wejście, dobrze widoczne na tle fasady. 

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. 

Drzwi i wejścia do pomieszczeń znajdujące się w przebiegu tras komunikacyjnych nie 

posiadają przeszkód. Schody do pomieszczeń biurowych na I piętrze są proste i mają taki sam 

kształt. Przy schodach są poręcze. Brak oznaczeń w języku Braile,a i w piśmie wypukłym.          

W budynku brak windy i innych urządzeń ułatwiających poruszanie się osobom                                 

z niepełnosprawnościami na wózkach. Napisy informacyjne umieszczone na drzwiach                    

i w ciągach komunikacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. Drzwi                 

i przejścia pozbawione są progów. Toaleta posiada przestrzeń manewrową dla wózków                   

i uchwyty ułatwiające korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami. W przestrzeniach 

komunikacyjnych jest czytelna informacja o drogach ewakuacji. Brak w budynku oznaczeń 

informacyjnych w formie dotykowej i urządzeń ułatwiających komunikowanie się z osobami 

ze schorzeniami słuchu. Podmiot nie umożliwia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa 

asystującego. Przy budynku brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób                               

z niepełnosprawnościami. 

Biblioteka nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji mobilnych. Informacje 

dotyczące działalności biblioteki zamieszczane są na profilu społecznościowym facebook. 

Filia Biblioteki w Drawinach. 

Działalność prowadzona jest w budynku składającym się z dwóch kondygnacji, przy czym filia 

zajmuje lokal położony na parterze budynku. Do lokalu prowadzi jedno wejście. Drzwi 

wejściowe  i toaleta nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal posiada 

podłogi   o  płaskiej nawierzchni, bez progów i innych przeszkód dla osób na wózkach. Brak w 

lokalu urządzeń wspomagających osoby ze szczególnymi potrzebami. Lokal nie jest 

wyposażony w instalacje automatycznego wykrywania pożaru oraz sieć przycisków do 

alarmowania. W przestrzeniach komunikacyjnych zastosowano znaki wskazujące kierunek 
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ewakuacji. Do budynku i lokalu nie można wejść z psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie 

wydzielono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Filia Biblioteki w Drawinach nie prowadzi stron internetowych i aplikacji mobilnych. 

Informacje dotyczące działalności filii zamieszczane są na profilu społecznościowym 

facebook. 

Filia Biblioteki w Rąpinie. 

Działalność  prowadzona jest w lokalu na piętrze w dwukondygnacyjnym  budynku szkolnym. 

Lokal nie jest dostępny dla osób na wózku. Drzwi wejściowe i toaleta nie są dostosowane dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. W lokalu nie ma progów utrudniających poruszanie się 

osobom z niepełnosprawnościami na wózku. Brak oznaczeń i urządzeń wspomagających osoby 

ze szczególnymi potrzebami. Podmiot nie zapewnia wstępu do lokalu osobie korzystającej            

z psa asystującego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób                          

z niepełnosprawnościami. 

Filia Biblioteki w Rąpinie nie prowadzi stron internetowych i aplikacji mobilnych a informacje 

dotyczące działalności zamieszczane są na profilu społecznościowym facebook. 

Filia Biblioteki w Gościmiu. 

Działalność prowadzona jest w lokalu na parterze budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu 

jest jedno wejście. Drzwi i toaleta nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal 

położony jest na jednym poziomie , brak przeszkód dla osób poruszających się na wózkach. W 

lokalu brak informacji, oznaczeń i urządzeń wspomagających osoby ze szczególnymi 

potrzebami. Budynek nie jest wyposażony w instalację automatycznego wykrywania pożaru 

oraz sieć przycisków do alarmowania. W przestrzeniach komunikacyjnych znajdują się znaki 

wskazujące kierunek ewakuacji. Podmiot nie umożliwia wstępu osobom korzystającym z psa 

asystującego. Przed budynkiem nie wydzielono miejsc postojowych dla osób                                       

z niepełnosprawnościami. 

Filia Biblioteki w Gościmiu nie prowadzi stron internetowych i aplikacji mobilnych                        

a informacje dotyczące działalności zamieszczane są na profilu społecznościowym facebook. 

Filia Biblioteki w Niegosławiu. 

Działalność prowadzona jest w parterowym budynku do którego prowadzi jedno wejście. 

Drzwi i toaleta nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W przestrzeniach 

komunikacyjnych i sali ze zbiorami bibliotecznymi powierzchnie podłóg są płaskie bez stopni 

i progów. Brak w budynku informacji, oznaczeń i urządzeń wspomagających osoby ze 

szczególnymi potrzebami. Budynek nie jest wyposażony w instalację automatycznego 

wykrywania pożaru i przyciski do alarmowania. W budynku znajdują się oznaczenia 

wskazujące kierunek ewakuacji. Podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa 

asystującego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca postojowego dla osób                                    

z niepełnosprawnościami. 

Filia Biblioteki w Niegosławiu nie prowadzi stron internetowych i aplikacji mobilnych                  

a informacje dotyczące działalności zamieszczane są na profilu społecznościowym facebook. 
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Filia Biblioteki w Trzebiczu. 

Działalność prowadzona jest na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Do lokalu prowadzi 

jedno wejście. Drzwi i toaleta dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Przestrzenie komunikacyjne i sala ze zbiorami bibliotecznymi posiadają płaską nawierzchnię 

bez stopni i progów. W lokalu brak oznaczeń, informacji i urządzeń wspomagających osoby ze 

szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada instalacji automatycznego wykrywania pożaru 

oraz sieci przycisków alarmowych. W lokalu znajdują się oznaczenia wskazujące kierunek 

ewakuacji. Podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego. Przed 

budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Filia Biblioteki w Trzebiczu  nie prowadzi stron internetowych i aplikacji mobilnych                       

a informacje dotyczące działalności zamieszczane są na profilu społecznościowym facebook. 

VIII. Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku. 

Podmiot prowadzi działalność podstawową w budynku dwukondygnacyjnym bez 

podpiwniczenia, wybudowanym w 2004 r. Budynek posiada alarmową  instalację 

przeciwpożarową – dzwonek alarmowy i jest wyposażony w instalacje przeciwpożarową. 

Budynek posiada 4 wejścia. Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. 

Szklane drzwi wejściowe są oznaczone kontrastowo. Wejście wskazane przez system oznaczeń 

fakturowych. Budynek oznaczony tablicą informacyjną, nawierzchnia przed wejściem 

głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. Drzwi i wejścia znajdujące się w 

przebiegu tras komunikacyjnych wolne od przeszkód i z odpowiednim prześwitem. Klatka 

schodowa prowadząca do pomieszczeń biurowych i na trybuny wyposażona w proste i o takim 

samym kształcie schody. Przy schodach znajdują się poręcze. Schody o powierzchni 

utrudniających poślizgnięcie się. Piętro oznaczone jest dobrze widoczną i skontrastowaną 

numeracją i informacją. W budynku brak windy i innych urządzeń wspomagających 

przemieszczanie się w pionie osobom ze schorzeniami ruchu. W budynku umieszczone jest 

oznakowanie kierunkowe w punktach węzłowych oraz ogólny plan budynku. Nawierzchnia 

oraz szerokość poziomych ciągów komunikacyjnych zapewnia możliwość swobodnego 

poruszania się. Brak oznaczeń w  alfabecie Braile,a lub piśmie wypukłym. Drzwi i przejścia 

pozbawione progów. Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach. 

Podmiot zapewnia wejście osobom korzystającym z psa asystującego. Przed budynkiem  

znajdują się utwardzone i gładkie miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

Stanowiska nie są oznaczone znakiem pionowym z piktogramem. 

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna prowadzi jedną stronę internetową dla której posiada 

deklarację dostępności. Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej                    

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

IX. Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku. 

Szkoła prowadzi działalność w budynku 5 kondygnacyjnym, wybudowanym przed 1945 

rokiem. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Budynek posiada 2 wejścia. Wejście główne 

dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Przed wejściem nie ma oznaczeń fakturowych. 

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. Za 

wejściem znajdują się wysokie schody. Przy schodach są poręcze. Schody nie są oznaczone 

kontrastowo. Powierzchnia schodów utrudnia poślizgniecie się. W budynku nie ma urządzeń 

umożliwiających ominięcie schodów (brak windy, podnośnika, platformy). Brak dobrze 



7 
 

widocznych i skontrastowanych oznaczeń pięter. Nawierzchnie poziomych ciągów pieszych 

zapewniają możliwość swobodnego poruszania się. Drzwi do pomieszczeń i przejścia są 

pozbawione progów. Brak w budynku informacji i oznaczeń w postaci zrozumiałych 

piktogramów, w języku Braile,a i innych urządzeń wspomagających osoby                                           

z niepełnosprawnościami. Jedna toaleta jest dostosowana dla osób na wózku. W budynku jest 

sygnał dźwiękowy powiadamiania alarmowego. Nie jest zapewniony alternatywny sposób 

ewakuacji osób mających problem z poruszaniem się. Wewnątrz budynku zainstalowany jest 

monitoring. Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 

Przy budynku nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Szkoła prowadzi 2 stronę internetową, dla których nie posiada deklaracji dostępności i są one 

niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

X. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drezdenku. 

Obiekt szkoły jest zespołem pałacowym z 1766 roku, wpisanym do rejestru zabytków. Składa 

się z pałacu, kordegardy, dwóch oficyn oraz części przebudowanej w latach 60-tych. Budynki 

oznakowane są napisami. Na teren zespołu wchodzi się przez furtę. Budynek główny (pałac) 

jest obiektem 3- kondygnacyjnym, pozostałe budynki są parterowe. Budynki mają 7 wejść. 

Tylko jedno z dwóch wejść do oficyny nr 1 ma podjazd dla wózków. Wejście główne jest 

dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest 

utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. Wewnątrz budynku zainstalowany jest 

monitoring. W budynku brak windy i innych urządzeń wspomagających osoby na wózkach. 

Stopnie schodów mają taką samą wysokość i nawierzchnię uniemożliwiająca poślizgnięcie. 

Przy schodach są poręcze. Poziome ciągi komunikacyjne zapewniają możliwość swobodnego 

poruszania się. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.                 

W każdym z budynków bariery architektoniczne uniemożliwiają przemieszczanie się osób ze 

szczególnymi potrzebami. Informacja o rozkładzie pomieszczeń zapewniona jest w sposób 

wizualny w formie tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku głównym. Nie jest 

zapewniona informacja dotykowa i głosowa. Brak urządzeń wspomagających osoby ze 

schorzeniami słuchu. Podmiot nie umożliwia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa 

asystującego. Przy budynku nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób                                             

z niepełnosprawnościami. 

Szkoła prowadzi 2 strony internetowe, które nie posiadają deklaracji dostępności i są niezgodne 

z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

XI. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Drezdenku. 

Szkoła prowadzi działalność podstawową w budynku 2- kondygnacyjnym (parter i piętro), 

wybudowanym w latach sześćdziesiątych XX w. Budynek posiada 3 wejścia.  Wejście do 

budynku jest oświetlone. Przed drzwiami i za drzwiami nie ma stopni i progów. Nawierzchnia 

przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. Wewnątrz 

budynku zainstalowany jest monitoring. Budynek posiada instalację alarmową 

przeciwpożarową –  dzwonek alarmowy. Schody prowadzące na I piętro mają taki sam kształt 

i posiadają poręcze. Schody oznaczone są kontrastowo. W budynku brak windy i innych 

urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami na wózku. W budynku brak 

oznaczeń i informacji dotykowych i głosowych. Brak urządzeń wspomagających osoby ze 

schorzeniami słuchu. Poziome ciągi komunikacyjne zapewniają dostępność osobom na 

wózkach. W budynku brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Nie jest 
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zapewniony alternatywny sposób ewakuacji osób mających problem z poruszaniem się. 

Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Przy budynku 

nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Szkoła prowadzi 1 stronę internetową dla której posiada deklarację dostępności z 2016 roku. 

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych.                                                                                                 

XII. Szkoła Podstawowa  w Grotowie.  

Szkoła prowadzi działalność w lokalu, w budynku trzykondygnacyjnym- piwnica, parter, 

piętro, wybudowanym przed 1945 rokiem. W budynku znajduje się także prywatny lokal 

mieszkalny. Wejście do budynku jest dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Do wejścia 

prowadzą wysokie schody. Wejście dobrze widoczne na tle fasady, drzwi oznaczone 

kontrastowo. Budynek oznakowany tablicą informacyjną. Nawierzchnia przed wejściem do 

budynku jest utwardzona, antypoślizgowa i posiada odpowiednie nachylenie. Schody posiadają 

poręcze a powierzchnia stopni jest antypoślizgowa. W budynku nie ma windy. Napisy 

informacyjne umieszczone na drzwiach mają duże i kontrastowe znaki. W budynku brak 

informacji dotykowej i dla osób ze schorzeniami słuchu Toaleta znajduje się na I piętrze 

budynku  i nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zastosowano 

dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. Brak nawierzchniowych oznaczeń 

fakturowych przed i wewnątrz budynku. Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie 

korzystającej z psa asystującego. Przy budynku brak miejsc postojowych dla osób                             

z niepełnosprawnościami. 

Szkoła  posiada stronę internetową, dla której nie ma deklaracji dostępności. Strona nie jest 

zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

XIII. Szkoła Podstawowa w Rąpinie. 

Szkoła prowadzi działalność w lokalu, w budynku dwukondygnacyjnym, wybudowanym przed 

1945 rokiem. W budynku znajduje się  prywatny lokal mieszkalny. Wejście do budynku jest 

dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Budynek oznakowany tablicą informacyjną. 

Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, antypoślizgowa i posiada 

odpowiednie nachylenie. Drzwi oraz wejście znajdujące się w przebiegu tras komunikacyjnych 

pozbawione są przeszkód, posiadają  prześwit szerokości powyżej 90 cm. Schody posiadają 

poręcze a powierzchnia stopni jest antypoślizgowa. W budynku nie ma windy. Napisy 

informacyjne umieszczone na drzwiach mają duże i kontrastowe znaki. W budynku brak 

informacji dotykowej i dla osób ze schorzeniami słuchu Toalety nie są przystosowane dla osób 

z niepełnosprawnościami ruchu. W budynku zastosowano dźwiękowy system powiadamiania 

alarmowego. Brak nawierzchniowych oznaczeń fakturowych przed i wewnątrz budynku. 

Podmiot umożliwia wstęp osobom korzystającym z psa asystującego. Przy budynku brak 

miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Szkoła nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

XIV. Szkoła Podstawowa w Drawinach. 

Budynek szkoły 3 kondygnacyjny – piwnica , parter, piętro,  wybudowany przed 1945 rokiem. 

Do budynku są dwa dobrze oświetlone wejścia. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest 
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utwardzona i ma nawierzchnię antypoślizgową o odpowiednim nachyleniu. W budynku 

znajdują się wolne od przeszkód poziome ciągi komunikacyjne. W budynku znajduje się klatka 

schodowa. Schody są proste i mają taki sam kształt. Przy schodach są poręcze. Schody nie są 

oznaczone kontrastowo, brak oznaczeń pięter. W budynku nie ma oznaczeń fakturowych,           

w języku Braile,a i innych urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie posiada windy. Brak urządzeń wspomagających osoby niepełnosprawne w 

łazienkach i toaletach. Brak urządzeń zapewniających alternatywny sposób ewakuacji osób 

niepełnosprawnych. Budynek nie posiada alarmowej instalacji przeciwpożarowej. Podmiot 

umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Przed budynkiem nie ma 

wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Szkoła prowadzi stronę internetową, dla której nie posiada deklaracji dostępności. Strona jest 

częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. 

XV. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach. 

Szkoła prowadzi działalność w lokalu w budynku dwukondygnacyjnym, wybudowanym przed 

1945 rokiem. W budynku znajduje się prywatny lokal mieszkalny. Parter posiada wolne od 

barier poziome przestrzenie komunikacyjne, natomiast piętro nie ma wolnych od barier 

przestrzeni komunikacyjnych. W budynku brak windy. Schody posiadają poręcze                             

i nawierzchnię antypoślizgową.  Na piętrze znajduje się łazienka nieprzystosowana dla osób 

niepełnosprawnych. Drzwi oznaczone są kontrastowo. Informacja na temat rozkładu 

pomieszczeń zapewniona wyłącznie w sposób wizualny, w formie schematu pomieszczeń. Nie 

jest zapewniona informacja w sposób dotykowy i głosowy. Brak w budynku urządzeń 

wspomagających osoby ze schorzeniem słuchu. Nie zapewniono osobom ze szczególnymi 

potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania w inny sposób. W ciągach komunikacyjnych 

zastosowano podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. Przed budynkiem nie ma 

wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot umożliwia 

wstęp osobie korzystającej z psa asystującego. Brak nawierzchniowych oznaczeń fakturowych 

przed i wewnątrz budynku. 

Szkoła nie prowadzi stron internetowych i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

XVI. Szkoła Podstawowa w Trzebiczu. 

Szkoła w Trzebiczu prowadzi działalność w dwóch budynkach. 

Budynek główny (szkoła). 

Budynek 3 kondygnacyjny bez podpiwniczenia, wybudowany przed 1945 rokiem.  Do budynku 

są dwa wejścia widoczne na tle fasady i oświetlone. Przed drzwiami i za drzwiami nie ma 

progów. Budynek oznaczony tablicą informacyjną. Nawierzchnia przed budynkiem jest 

utwardzona, antypoślizgowa  i posiada odpowiednie nachylenie. W budynku znajduje się klatka 

schodowa. Schody są proste i mają taki sam kształt oraz nawierzchnię utrudniającą 

poślizgniecie się. Przy schodach są poręcze. Oznaczenia pięter i informacje są dobrze widoczne 

i skontrastowane. Budynek nie posiada windy ani innych urządzeń ułatwiających komunikację 

pionową osób z niepełnosprawnościami. Na poszczególnych kondygnacjach są wizualne plany 

ewakuacyjne. W dwóch salach drzwi posiadają progi, natomiast korytarze pozbawione są 

barier. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje 
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się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego oraz czytelna informacja wizualna                   

o drogach ewakuacji.  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób                    

z niepełnosprawnościami. W budynku brak oznaczeń fakturowych i w języku Braile,a. 

Budynek Sali Gimnastycznej.  

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, wybudowany w 2020 roku. Posiada 2 wyjścia 

widoczne na tle fasady i oświetlone. Nawierzchnia do budynku jest utwardzona, 

antypoślizgowa i posiada odpowiednie nachylenie. Napisy informacyjne posiadają duże                 

i kontrastowe znaki. Wymiary i nawierzchnie ciągów komunikacyjnych zapewniają możliwość 

swobodnego poruszania się. Drzwi i przejścia pozbawione są progów. Toalety przystosowane 

dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się czytelna informacja wizualna            

o drogach ewakuacyjnych. Przy budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób   

z niepełnosprawnościami. 

Podmiot umożliwia wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego. 

Szkoła prowadzi dwie strony internetowe dla których nie posiada deklaracji dostępności. 

Strony są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. 

XVII. Szkoła Podstawowa w Gościmiu. 

Budynek szkoły 2 kondygnacyjny (parter i piętro)  wybudowany przed 1945 rokiem. Do 

budynku jest jedno wejście oznaczone kontrastowo i oświetlone. Budynek oznaczony tablicą 

informacyjną. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Nawierzchnia przed 

wejściem do budynku jest utwardzona i ma odpowiednie nachylenie. Na parterze budynku 

znajdują się wolne od przeszkód poziome ciągi komunikacyjne. Pomieszczenia oznaczone 

napisami informacyjnymi. W budynku znajdują się schody o dużym nachyleniu. Schody są 

proste i mają taki sam kształt. Nawierzchnia schodów antypoślizgowa. Przy schodach są 

poręcze. Schody nie są oznaczone kontrastowo. Brak oznaczeń fakturowych, w języku Braile,a 

i piktogramów oraz innych urządzeń wspomagających osoby niepełnosprawne. Budynek nie 

posiada windy. Na parterze znajduje się łazienka nie przystosowana dla osób                                       

z niepełnosprawnościami. Brak urządzeń zapewniających alternatywny sposób ewakuacji osób 

z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada alarmowej instalacji przeciwpożarowej. 

Podmiot umożliwia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego. Przed budynkiem nie ma 

miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Szkoła nie prowadzi stron internetowych i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

XVIII. Szkoła Podstawowa w Goszczanowie. 

Szkoła w Goszczanowie prowadzi działalność podstawową w 3 budynkach. 

Budynek „A” 

Budynek główny szkoły 3 kondygnacyjny, wybudowany przed 1945 rokiem. Budynek jest 

oznakowany tablica informacyjną. Do budynku są dwa wejścia – główne od ulicy oraz małe 

wejście od podwórka. Wejście główne widoczne na tle fasady i dobrze  oświetlone.  Poziome 

ciągi komunikacyjne nie są wolne od przeszkód (progi, nierówności i szerokość korytarzy). W 
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budynku znajduje się klatka schodowa. Przy schodach są poręcze. Schody nie są oznaczone 

kontrastowo, brak oznaczeń pięter. W budynku nie ma oznaczeń fakturowych, w języku 

Braile,a i innych urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami. Budynek nie 

posiada windy. Brak urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w łazienkach   

i toaletach. Brak urządzeń zapewniających alternatywny sposób ewakuacji osób ze 

szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada alarmowej instalacji przeciwpożarowej. 

Podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Przed 

budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Budynek „B” 

Budynek jednokondygnacyjny wybudowany przed 1945 rokiem. Do budynku prowadzi 1 

wejście. Wejście jest dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone, usytuowane na wysokości 25 

cm od podłoża. Brak oznaczeń ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń. Przestrzeń 

komunikacyjna pozioma nie jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi 

wewnętrzne nie posiadają szerokości 90 cm.  W budynku brak toalety dostosowanej do osób                                          

z niepełnosprawnościami. W budynku jest czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji. 

Nie zastosowano urządzeń i informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot nie 

umożliwia wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Przy budynku brak 

miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościmi. 

Budynek „C” 

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, wybudowany przed 1945 rokiem. Budynek posiada 3 

wejścia. Wejście główne usytuowane 65 cm od podłoża, dobrze widoczne na tle fasady                  

i oświetlone. Nawierzchnia przed wejściem głównym do budynku ma nawierzchnię 

antypoślizgową. Brak oznaczeń fakturowych i w języku Braile,a a także innych urządzeń 

wspomagających osoby z niepełnosprawnościami. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia nie 

są wolne od barier. Drzwi i wejścia  mają progi. Podmiot nie umożliwia wejścia do budynku 

osobie korzystającej z psa asystującego. Brak miejsc parkingowych przed budynkiem dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Szkoła prowadzi 2 strony internetowe, dla których nie posiada deklaracji dostępności. Strony 

są niezgodne z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. 

XIX. Szkoła Podstawowa w Niegosławiu. 

Budynek szkoły 3 kondygnacyjny wybudowany przed 1970 rokiem. Do budynku są dwa 

wejścia widoczne na tle fasady i dobrze oświetlone. Nawierzchnia przed wejściem do budynku 

jest utwardzona i ma nawierzchnię antypoślizgową o odpowiednim nachyleniu. W budynku 

znajdują się wolne od przeszkód poziome ciągi komunikacyjne. W budynku znajduje się klatka 

schodowa. Schody są proste i mają taki sam kształt. Przy schodach są poręcze. Schody nie są 

oznaczone kontrastowo, brak oznaczeń pięter. W budynku nie ma oznaczeń fakturowych,           

w języku Braile,a i innych urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie posiada windy. Brak urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami 

w łazienkach i toaletach. Brak urządzeń zapewniających alternatywny sposób ewakuacji osób 

ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada alarmowej instalacji przeciwpożarowej. 

Podmiot umożliwia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego. Przed budynkiem nie ma 

miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  
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Szkoła prowadzi 2 strony internetowe, dla których nie posiada deklaracji dostępności. Strony 

są niezgodne z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. 

 

XX. Przedszkole Publiczne w Drezdenku. 

Przedszkole prowadzi działalność podstawową w 2 budynkach w Drezdenku – w budynku 

głównym przy Kopernika 16 i w lokalu wynajmowanym przy ul. Milickiej 2. 

Budynek  przy ul. Kopernika. 

Budynek parterowy typu „Ciechanów”, wybudowany w roku 1977, posiada jedno wejście 

główne, dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Budynek wyposażony w dzwonek 

alarmowy i instalację przeciwpożarową. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. Budynek 

oznakowany tablicą informacyjną. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona         

i posiada odpowiednie nachylenie. Wejście główne oraz wejścia znajdujące się w przebiegu 

tras komunikacyjnych, wolne od przeszkód. Napisy informacyjne do pomieszczeń posiadają 

duże i kontrastowe znaki. Brak informacji i oznaczeń  w formie dotykowe lub głosowej. Drzwi 

i wejścia pozbawione są progów. Toalety nie są dostosowane dla osób                                                     

z niepełnosprawnościami. Podmiot nie umożliwia wstępu do budynku osobie korzystającej         

z psa asystującego. Przed budynkiem brak wydzielonych i oznaczonych miejsc postojowych 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek przy ul. Milickiej. 

Lokal  na parterze i piętrze dzierżawiony na potrzeby przedszkola w budynku 2 - 

kondygnacyjnym. Wewnątrz budynku zainstalowana jest instalacja przeciwpożarowa. 

Budynek posiada jedno wejście główne, dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Dojście 

do wejścia głównego jest utwardzone z odpowiednim nachyleniem. Przy wejściu znajduje się 

dzwonek. Do lokalu na piętrze prowadzą schody o takim samym kształcie. Przy schodach są 

poręcze. Nawierzchnia schodów utrudnia poślizgnięcie się. Oznaczenia piętra i informacje są 

dobrze widoczne. W budynku brak windy i innych urządzeń umożliwiających komunikację 

pionową osobom na wózku. Napisy informacyjne do pomieszczeń posiadają duże i kontrastowe 

znaki. Drzwi i wejścia znajdujące się w przebiegu tras komunikacyjnych poziomych 

pozbawione przeszkód, zapewniają możliwość swobodnego poruszania się. Toalety nie są 

przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się czytelna informacja 

wizualna o drogach ewakuacji. Brak informacji i oznaczeń dotykowych oraz urządzeń  

technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Podmiot nie umożliwia wstępu do lokalu osobie 

korzystającej z psa asystującego. Przed budynkiem nie wydzielono i nie oznaczono miejsc 

postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przedszkole posiada jedną stronę internetową, która nie posiada deklaracji dostępności i jest 

częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 
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XXI. Żłobek Gminny w Drezdenku. 

Żłobek Gminny prowadzi działalność na parterze  budynku wybudowanym w 2020 roku. Do 

budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi są szerokie, przy drzwiach znajduje się dzwonek, 

dostępny dla osób na wózku. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i posiada 

odpowiednie nachylenie. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w holu i jest 

łatwo dostępna i przestronna, wyposażona w przycisk alarmowy i urządzenia umożliwiające 

samoobsługę osób na wózkach. W holu budynku znajduje się Videodomofon, który ułatwia 

połączenie z poszczególnymi salami. Na każdej sali znajduje się wyjście ewakuacyjne i jest 

ono bez przeszkód (progów) co stanowi ułatwienie w ewakuacji dla osób poruszających się na 

wózkach. W całym budynku brak poziomych przeszkód komunikacyjnych dla osób                            

z niepełnosprawnościami. Brak urządzeń wspomagających osoby ze schorzeniami słuchu             

i wzroku. Budynek wyposażony w instalację automatycznego wykrywania pożaru oraz sieć 

przycisków do alarmowania. W przestrzeniach komunikacyjnych zastosowano oświetlenie 

ewakuacyjne        a także podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji. W trakcie budowy 

jest parking przed budynkiem. Planowane jest wyznaczenie i oznakowanie miejsca 

postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.  

Żłobek prowadzi jedną stronę internetową, dla której nie posiada deklaracji dostępności. Strona 

zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zawiera 

materiały w formie dostępnej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu. 

Strona zawiera spójną identyfikację wizualną oraz dostosowana jest do wymogów normy 

WACAG 2.0. Strona nie posiada tłumacza w języku migowym. 

XXII Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

1. Remiza OSP Drezdenko. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Drezdenku mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, 

wybudowanym w 2019 r. OSP użytkuje parter budynku. Piętro nie jest użytkowane. W budynku 

znajduje się klatka schodowa – nieużywana. Budynek posiada 2 wejścia i 8 bram garażowych. 

Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Przed drzwiami i za drzwiami 

nie ma stopni i progów. Budynek oznaczony tablicą informacyjną. Nawierzchnia przed 

wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. Pomieszczenia i wejścia 

do pomieszczeń są wolne od przeszkód. Poziome przestrzenie komunikacyjne dostępne dla 

osób na wózkach. W budynku brak informacji, oznaczeń i urządzeń wspomagających osoby      

z niepełnosprawnościami. Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnoprawnościami. 

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

OSP w Drezdenku nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

2. Remiza OSP Rąpin. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rąpinie mieści się w parterowym budynku bez podpiwniczenia, 

wybudowanym w 1985 roku i rozbudowanym w 1999 roku. Budynek posiada 1 wejście oraz 

bramę garażową. W budynku nie ma instalacji alarmowej przeciwpożarowej i instalacji 

przeciwpożarowej. Wejście do budynku jest dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. 

Budynek oznaczony tablicą informacyjną. Przed drzwiami i za drzwiami nie ma stopni                    

i progów. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i o odpowiednim nachyleniu. Drzwi   

i wejścia w budynku pozbawione są przeszkód. W budynku brak informacji, oznaczeń                    
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i urządzeń dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Łazienka nie jest dostosowana 

dla osób na wózkach. W odległości 100 metrów od wejścia do budynku znajduje się 

wyznaczone i oznakowane pionowo miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

OSP nie prowadzi stron internetowych i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

3. Remiza OSP Przeborowo. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przeborowie mieści się w parterowym budynku bez 

podpiwniczenia, wybudowanym przed 1945 rokiem. W budynku znajdują się 2 pomieszczenia 

– salka i garaż. Budynek posiada jedno wejście i wjazd do garażu. W budynku nie ma instalacji 

alarmowej przeciwpożarowej i instalacji przeciwpożarowej. Wejście do budynku dobrze 

widoczne na tle fasady, nieoświetlone. Za drzwiami znajduje się próg wysokości 5 cm. 

Budynek oznaczony tablicą informacyjną. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest płaska, 

gruntowa. W budynku brak toalety. Przed budynkiem nie wydzielono miejsca postojowego dla 

osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak oznaczeń, informacji i urządzeń 

wspomagających osoby z niepełnosprawnościami ze schorzeniami wzroku, słuchu i na 

wózkach. 

OSP nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

4. Remiza OSP Stare Bielice. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach mieści się w parterowym budynku bez 

podpiwniczenia, wybudowanym przed 1945 rokiem (rozbudowa budynku miała miejsce            

w latach siedemdziesiątych). W remizie funkcjonuje również Klub Strażaka. Budynek posiada 

2 wejścia. Wejście główne do budynku jest dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone bez 

progów. Natomiast przed wejściem do Klubu Strażaka znajdują się dwa stopnie schodowe. 

Budynek oznakowany tablicą informacyjną. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest 

utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. Drzwi oraz wejścia do pomieszczeń                       

w przebiegu tras komunikacyjnych wolne od przeszkód. W budynku brak informacji i urządzeń 

wspomagających osoby ze schorzeniami wzroku i słuchu. Brak toalety dostosowanej dla osób 

z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wydzielono i nie oznakowano miejsca 

postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

OSP nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

5. Remiza OSP Niegosław. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławiu mieści się w parterowym budynku bez 

podpiwniczenia wybudowanym przed 1945 rokiem. Budynek posiada jedno wejście oraz bramę 

garażową. Wejście jest dobrze widoczne na tle fasady. Budynek oznakowany tablicą 

informacyjną. Przed drzwiami wejściowymi są 2 stopnie i próg wysokości 10 cm. Dojście do 

budynku o nawierzchni gruntowej o odpowiednim nachyleniu. Wewnątrz budynku brak 

przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada informacji, oznaczeń i 

urządzeń ułatwiających komunikację i poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Łazienka nie jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy budynku nie zostało 

wydzielone miejsce postojowe dla osób z niepełnoprawnościami. 

OSP nie prowadzi stron internetowych i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 
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6. Remiza OSP Trzebicz. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiczu mieści się w dwukondygnacyjnym budynku bez 

podpiwniczenia, wybudowanym w latach siedemdziesiątych XX wieku. Budynek nie jest 

wyposażony w instalację alarmową przeciwpożarową i instalacje przeciwpożarowe. Do 

budynku jest jedno wejście oraz trzy bramy garażowe. Wejście jest dobrze widoczne na tle 

fasady. Budynek oznaczony tablicą informacyjną. Przed wejściem i za wejściem nie ma progów 

i stopni utrudniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętro prowadzą kręte 

schody bez spocznika. Przy schodach znajduje się poręcz. Na piętrze umiejscowione są dwie 

salki, kuchnia i łazienka. Łazienka nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

Komunikację poziomą na piętrze utrudniają stopnie i progi. Budynek nie jest wyposażony w 

informacje ułatwiające dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem brak 

wyznaczonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

OSP nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

7. Remiza OSP Gościm. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościmiu mieści się w parterowym budynku, wybudowanym 

przed 1945 rokiem. Budynek posiada 2 wejścia. Wejście główne jest dobrze widoczne na tle 

fasady i oświetlone. Przed wejściem i za drzwiami nie ma stopni i progów. Budynek oznaczony 

tablicą informacyjną. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada 

odpowiednie nachylenie. Pomieszczenia i wejścia do pomieszczeń są wolne od przeszkód.          

W budynku brak informacji, oznaczeń i urządzeń wspomagających osoby z 

niepełnosprawnościami.    W budynku nie ma toalety. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc 

postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

OSP nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji mobilnych.  

8. Remiza OSP Goszczanowiec. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczanowcu mieści się w parterowym budynku bez 

podpiwniczenia, wybudowanym przed 1945 rokiem i rozbudowanym w 2010 roku. Budynek 

posiada jedno wejście i bramę garażową. Budynek oznaczony tablicą informacyjną. Wejście do 

budynku dobrze widoczne na tle fasady. Przed drzwiami wejściowymi są dwa stopnie 

schodowe. W budynku pomieszczenie jest wolne od przeszkód. Łazienka nie jest dostosowana 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do  łazienki mają 60 cm szerokości.                   

W budynku brak informacji, oznaczeń i urządzeń wspomagających osoby ze szczególnymi 

potrzebami. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca postojowego dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

OSP nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

9. Remiza OSP Trzebicz Nowy. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiczu Nowym mieści się w parterowym budynku bez 

podpiwniczenia wybudowanym w latach sześćdziesiątych XX wieku. Budynek posiada 2 

wejścia . Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady i oświetlone. Przed wejściem i za 

drzwiami nie ma stopni i progów. Budynek oznaczony tablicą informacyjną. Nawierzchnia 

przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie. Pomieszczenia     
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i wejścia do pomieszczeń są wolne od przeszkód. W budynku brak informacji, oznaczeń                

i urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma toalety. Przed 

budynkiem nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

OSP w Trzebiczu Nowym nie prowadzi strony internetowej i nie udostępnia aplikacji 

mobilnych. 

 

 

 

 

 

 


