
 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

(Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób 
niepełnosprawnych) 

Siedziba Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przy ulicy Granicznej 31 znajduje się 
na dwóch kondygnacjach.  

Pomieszczenia biurowe, w tym gabinet dyrektora  znajdują się na pierwszej kondygnacji, do 
których nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych lub ograniczonych ruchowo (wąska 
klatka schodowa).   

Klub i biblioteka położone są na parterze. Do głównego wejścia jest podjazd dla wózków 
inwalidzkich. W pomieszczeniach jest toaleta przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla pojazdów 
osób z niepełnosprawnością ruchową, oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, 
poz.2311).  

Budynek posiada certyfikat "Dostępności dla niepełnosprawnych".  

Filia w Wołczkowie przy ulicy Lipowej 11 również posiada taki certyfikat.  

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 
niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń 
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek posiada również budynki w innych miejscowościach 
Gminy Dobra, w których zorganizowano biblioteki i kluby. W części z nich możliwy jest dostęp 
dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub obniżoną sprawnością ruchową.  

Poniżej szczegóły: 

1. Wołczkowo: adres: Lipowa 11 - klub i biblioteka położone są na parterze. Wejście do 
budynku jest na parterze, bezpośrednio z ulicy. W budynku jest toaleta przystosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  

2. Mierzyn, adres: Welecka 5 - biblioteka znajduje się z parterowym budynku, wejście do 
budynku jest ograniczone niewysokim stopniem.  

3. Dołuje, adres:  Daniela 1 - biblioteka znajdująca się na 1. piętrze  budynku nie jest 
dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Klub położony przy ul Żubrzej 7 znajduje 
się w budynku na parterze. Wejście jest możliwe po pokonaniu jednego niewysokiego 
stopnia przed drzwiami.  



4. Stolec: adres Stolec 9 - klub znajduje się na parterze budynku. Wejście jest możliwe po 
pokonaniu jednego niewysokiego stopnia przed drzwiami.  

5. Wąwelnica: adres: Wąwelnica 5a  - klub znajduje się na parterze budynku. Wejście jest 
możliwe po pokonaniu jednego niewysokiego stopnia przed drzwiami.  

6. Klub w Rzędzinach (adres: Rzędziny 19) oraz klub Skarbimierzycach –  Skarbimierzyce 17 - 
nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek umożliwia dostęp do zasobów bibliotecznych drogą 
elektroniczną lub telefonicznie. Zainteresowana osoba, która ma trudności z osobistym 
przybyciem do siedziby biblioteki, może zarezerwować książkę przez stronę internetową lub 
telefon. Książka zostanie dostarczona pod wskazany adres.  

Do wszystkich  budynków i wszystkich pomieszczeń GCKiB można wejść z psem asystującym i 
psem przewodnikiem. 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą 
kontaktować się z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek za pośrednictwem: 

▪ poczty elektronicznej: biuro@gckib.pl 

▪ Tel. 91/424 19 39 

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić (np. drogą e-mail, telefonicznie) 
chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w 
terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 
Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i 
przyśpieszenia jej załatwienia. hip://pzg.warszawa.pl/tlumacz-on-line-2/ 


