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Raport z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością  
dotyczący dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu 

gminach województwa pomorskiego 

 

  

Załącznik do raportu z badania wstępnego 
dostępności dla osób  

z niepełnosprawnością 
dotyczący dostosowania sześciu lokali do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu 
gminach województwa pomorskiego 

 
w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie 

pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  
z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości 

finansowania tego rozwiązania”,  
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Zestawienie obmiarów poszczególnych lokali 

 

Fundacja Polska Bez barier           Warszawa   15.02.2019 
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Raport z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością  
dotyczący dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu 

gminach województwa pomorskiego 

01. ul. I Armii Wojska Polskiego 3/2, 84-100 Puck – lokal 75,71 m2 

skala 1:100 

 

Zestawienie powierzchni: 

01. pomieszczenie I 13,78 m2 

02. pomieszczenie II 24,33 m2 

03. pomieszczenie III 24,47 m2 

04. pomieszczenie IV 8,20 m2 

05. łazienka 4,93 m2 

  75,71 m2 
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Raport z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością  
dotyczący dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu 

gminach województwa pomorskiego 

02. ul. Szkolna 16, 83-342 Kamienica Królewska – dwa lokale 190,41 m2 

skala 1:150 

 

Zestawienie powierzchni: 

01. przedsionek 13,46 m2 

02. komunikacja I 21,58 m2 

03. pomieszczenie I 8,91 m2 

04. pomieszczenie II 37,41 m2 

05. pomieszczenie III 50,06 m2 

06. komunikacja II 10,10 m2 

07. Kuchnia 11,78 m2 

08. toaleta nauczycieli 2,35 m2 

09. toaleta uczniów 11,73 m2 

10. pomieszczenie IV 23,03 m2 

  190,41 m2 

 

Lokal I: 71,94 m2 

Lokal II: 118,47 m2 
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Raport z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością  
dotyczący dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu 

gminach województwa pomorskiego 

03. ul. 8 Marca 42/1, 83-400 Kościerzyna – lokal 56,10 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skala 1:100 

 

Zestawienie powierzchni: 

01. komunikacja 5,05 m2  

02. toaleta 1,83 m2  

03. pomieszczenie I  18,54 m2  

04. pomieszczenie II 9,95 m2  

05. pomieszczenie III 10,03 m2  

06. pomieszczenie IV 10,70 m2  

07. komunikacja II 7,39 m2  

  56,10 m2 + + 7,39 m2 (klatka schodowa) 
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Raport z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością  
dotyczący dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu 

gminach województwa pomorskiego 

04. 89-632 Huta 15/3 – lokal 49,19 m2 

skala 1:100 

 

 

Zestawienie powierzchni: 

01. komunikacja 3,36 m2 część wspólna 

02. toaleta 1,18 m2 część wspólna 

03. pomieszczenie I  23,57 m2  

04. pomieszczenie II 25,62 m2  

  49,19 m2 + 4,54 m2 (część wspólna) 
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Raport z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością  
dotyczący dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu 

gminach województwa pomorskiego 

05. Barkowo 44/3, 77-300 Człuchów – lokal 50,37 m2 

skala 1:100 

 

 

Zestawienie powierzchni: 

01. komunikacja 13,08 m2 część wspólna 

02. pomieszczenie I  18,06 m2  

03. pomieszczenie II 24,80 m2  

04. pomieszczenie III 7,51 m2  

  50,37 m2 + 13,08 m2 (część wspólna) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie badania dostępności: 

Fundacja Polska Bez Barier 

 

 fundacja@polskabezbarier.org 

 polskabezbarier.org 

 +48 790 494 794 

 

 

 

Opracowanie:  

dr inż. arch. Paulina Tota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15.02.2019 


