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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2023-2024

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa środki służące zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie.
Na  podstawie  w/w Ustawy ZGM przygotował  i  wdrożył  "Plan  działania  na  rzecz  poprawy zapewniania  dostępności  osobom ze  szczególnymi
potrzebami w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach na lata 2023/2024".  

Celem Planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i określenie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania Zakładu w celu uczynienia
go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.
ZGM podejmuje działania, które mają zapewnić możliwość skorzystania z jego usług w równym zakresie przez wszystkich zainteresowanych.
W Planie na rzecz poprawy zapewniania dostępności ZGM zostały zaproponowane kierunki działań w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym
oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Realizacja Planu będzie podlegała stałemu monitoringowi, a jego zapisy będą stale aktualizowane.

Z  częstotliwością  co  4  lata,  najpóźniej  do  31  marca  danego  roku  ZGM  przygotowuje  Raport  o  stanie  zapewnienia  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami zamieszczając go na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego.  

Raport publikowany jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH NA LATA 2023-2024  

Wydanie I
L.p. Zakres działań Sposób realizacji Miejsce

realizacji
Planowany

termin
realizacji

Zrealizowano

1 Określenie  działań  w  zakresie
poprawy dostępności: 
−  architektonicznej, 
−  informacyjno-komunikacyjnej
w budynku Dyrekcji ZGM

Ustalenie harmonogramu działań na lata 2023-2024
na  rzecz  poprawy  dostępności  architektonicznej  i
dostępności  informacyjno-komunikacyjnej  –  do
wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3  z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

Budynek
Dyrekcji ZGM

28.02.2023r. 20.02.2023r. 

2 Wspieranie osób ze szczególnymi
potrzebami  w  dostępie  do  usług
świadczonych  przez  Zakład
Gospodarki  Mieszkaniowej   w
zakresie dostępności: 
− architektonicznej, 
− informacyjno-komunikacyjnej, 
−cyfrowej.  Monitorowanie
działalności  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej w tym zakresie.

−  podejmowanie  różnego  rodzaju  działań  w
zależności od potrzeb.

Budynek
Dyrekcji ZGM

Realizacja
ciągła w

razie
pojawienia
się potrzeb

− planuje się umieszczenie ogłoszenia na stronie BIP
informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii
i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a
także  ich  rodzin  i  opiekunów  dotyczących
problemów  natury  architektonicznej,  technicznej,
cyfrowej  czy  też  informacyjno-komunikacyjnej  z
jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z ZGM.
Następnym  krokiem  będzie  analiza  przekazanych
uwag pod kątem dostosowania placówki dla osób ze
szczególnymi potrzebami.

Budynek
Dyrekcji ZGM

28.02.2023r. 
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L.p. Zakres działań Sposób realizacji Miejsce
realizacji

Planowany
termin

realizacji

Zrealizowano

3 Wspieranie osób ze szczególnymi
potrzebami  w  dostępie  do  usług
świadczonych  przez  Zakład
Gospodarki  Mieszkaniowej   w
zakresie dostępności 
architektonicznej.

Dostosowanie  toalety  dla  potrzeb  osób  ze
specjalnymi  potrzebami  –  montaż  uchwytów,
likwidacja progów.

Budynek
Dyrekcji ZGM

31.12.2024r.

4 Wspieranie osób ze szczególnymi
potrzebami  w  dostępie  do  usług
świadczonych  przez  Zakład
Gospodarki  Mieszkaniowej   w
zakresie dostępności 
architektonicznej.

Malowanie  schodów  farbą  wyróżniając  początek  i
koniec biegów schodowych.

Budynek
Dyrekcji ZGM

30.06.2023r.

5 Wspieranie osób ze szczególnymi
potrzebami  w  dostępie  do  usług
świadczonych  przez  Zakład
Gospodarki  Mieszkaniowej   w
zakresie  dostępności
informacyjno-komunikacyjnej

Zakup pętli indukcyjnej  dla niedosłyszących. Budynek 
Dyrekcji ZGM

31.12.2023r.

6 Wspieranie osób ze szczególnymi
potrzebami  w  dostępie  do  usług
świadczonych  przez  Zakład
Gospodarki  Mieszkaniowej   w
zakresie dostępności 
architektonicznej.

Zlecenie  wykonania  projektu  budowy  podjazdu
zapewniajacego  dostępność  osobom ze  specjalnymi
potrzebami.

Budynek 
Dyrekcji ZGM

31.06.2024r.
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