
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 442/2019 Prezydenta Miasta Radomia  

z dnia 11 kwietnia 2019 roku 
 

 
Katalog zawierający wykaz czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych                         
oraz osoby uprawnione do otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego               

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
 

1)  dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności  z powodu dysfunkcji narządu 
ruchu, schorzeń neurologicznych lub równoważne orzeczenie, które poruszają się                         
wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego oraz niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia           
z powodu dysfunkcji narządu ruchu, schorzeń neurologicznych, które poruszają się 
wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego (potwierdzone aktualnym zaświadczeniem 
lekarskim) :    

 

      a) budowę  pochylni  zapewniającej  osobom   niepełnosprawnym   samodzielny   dostęp  
          do lokalu, 
 

      b) wykonanie dojścia do budynku mieszkalnego – do drzwi wejściowych od furtki,  
 

      c) zakup i montaż :  
          - platformy schodowej, 
          - windy przyściennej,  
          - innych urządzeń do transportu pionowego, 
 

    d) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów  
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych, 

 

       e)  roboty polegające na: 
            - likwidacji progów, 
            - likwidacji zróżnicowania poziomu, 
 

       f)  przystosowanie drzwi wejściowych,  
 

    g) budowę   lub   zakup   wolnostojącej   łazienki   i   wc    dostosowanych   do   potrzeb  
        wnioskodawcy,  adaptację  pomieszczeń  na  pomieszczenia higieniczno – sanitarne –              
        w  przypadku,  gdy  ze  względów  technicznych  korzystne  jest  takie   usytuowanie,  
        a    także   przystosowanie    pomieszczeń     higieniczno  –  sanitarnych   do   potrzeb  
        wnioskodawcy  poprzez  zainstalowanie  między  innymi  kabiny natryskowej, spustu   
       liniowego  z płaskim rusztem, siedziska, umywalki, sedesu dostosowanych do potrzeb  
       osoby niepełnosprawnej, ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze oraz ułożenie    
       płytek  ściennych,  zamontowanie  uchwytów,  poszerzenie  otworu  drzwiowego oraz  
       zamontowanie  skrzydła  drzwiowego  itp.  zakres,  który  w znacznym  stopniu ułatwi  
       osobie niepełnosprawnej samodzielne korzystanie z łazienki. 
 

2)  dla  osób   posiadających   znaczny  stopień  niepełnosprawności  z  powodu   dysfunkcji   
     narządu ruchu, schorzeń neurologicznych i dysfunkcji narządu wzroku lub równoważne 

orzeczenie oraz niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia z powodu dysfunkcji  narządu  
ruchu,  schorzeń  neurologicznych  i  dysfunkcji  narządu  wzroku : 

 

    a) 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, 
     c) budowę    lub   zakup   wolnostojącej   łazienki   i   wc   dostosowanych   do   

potrzeb 
         wnioskodawcy,  adaptację  pomieszczeń  na  pomieszczenia higieniczno - sanitarne -                   
         w przypadku,  gdy  ze względów  technicznych  korzystne  jest   takie   usytuowanie,                
         a  także    przystosowanie    pomieszczeń   higieniczno   –   sanitarnych   do   potrzeb  
         wnioskodawcy poprzez  zainstalowanie  między  innymi  kabiny natryskowej, spustu     
        liniowego z płaskim rusztem, siedziska, umywalki, sedesu dostosowanych do potrzeb    
       osoby niepełnosprawnej, ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze oraz ułożenie    
        płytek  ściennych,  zamontowanie  uchwytów,  poszerzenie  otworu  drzwiowego oraz  
        zamontowanie  skrzydła  drzwiowego  itp.  zakres,  który w znacznym  stopniu ułatwi    

        osobie niepełnosprawnej samodzielne korzystanie z łazienki.    
 
3) Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót i usług określi umowa w zakresie likwidacji 

barier architektonicznych zawarta z osobą niepełnosprawną.  
 

          
  
         
                                                                                   ................................................. 
           podpis Prezydenta   

 
 
 
 
 
 
 


