REKOMENDACJE
NASZA WIZJA:

DO MODERNIZACJI WEJŚĆ NA PLAŻE
Wierzymy, że dzięki naszym działaniom więcej
kobiet i mężczyzn uwierzy w swoje marzenia
i zacznie je realizować na równych prawach
w różnych sferach życia bez względu na
stopień sprawności. Nasze plaże i przestrzeń,
w której żyjemy, staną się dostępne dla
OPRACOWANIE: pracownia K. dla Fundacji Machina
wszystkich,
a myprojektu
wszyscy
otworzymy
Fotografika w ramach
„Wspólne
rozmowy – się na
plaże dostępne dla wszystkich”
różnorodność – taka jest nasza wizja Morza
Zmian. Przyłącz
się do nas!
www.440km.pl

MIĘDZYZDROJE

Projekt „Wspólne rozmowy – plaże dostępne dla wszystkich” jest realizowany
przez Fundację Machina Fotografika w partnerstwie z Urzędem Miasta Gdyni
oraz Krynicy Morskiej w ramach programu „Obywatele dla demokracji”
dofinansowanego z Funduszy EOG.

18 LISTOPADA 2015 ROKU
w Urzędzie Miasta przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach odbyły się
konsultacje społeczne dotyczące dostosowania wejść na plaże, tak aby przestrzeń plaży była dostępna dla różnych grup osób w tym osób o różnego rodzaju
niepełnosprawności. Przedstawione poniżej rekomendacje dotyczą wejść, które
zostały wybrane podczas konsultacji, w toku dyskusji z mieszkańcami/mieszkankami oraz przedstawicielami jednostek zarządzających terenami z dostępem do
wody. Są to wejścia o największym potencjale zastosowania zasad projektowania
uniwersalnego. Poszczególne wejścia różnią się miedzy sobą ukształtowaniem
terenu, atrakcyjnością okolicy i samej plaży oraz skalą niezbędnych inwestycji.
Racjonalne i zrównoważone rozdysponowanie środków finansowych wskazuje,
że nie każde z tych wejść musi koniecznie zostać w pełni dostosowane, co często
wiązałoby się z dużą inwestycją. W niektórych przypadkach wystarczy zadbać
o szczegóły, wprowadzić drobne rozwiązania architektoniczne ułatwiające poruszanie się oraz zadbać o szczegółową informację o tym, które wejścia są dostępne
i jaki jest zakres ich dostępności. Proponowane rozwiązania uwzględniają również na przemienne rozłożenie dostosowanych wejść, po to aby nie skupiać się
tylko na tych najbardziej atrakcyjnych dla turystów/turystek, są to często wejścia
główne, najczęściej uczęszczane. Mieszkańcy/mieszkanki korzystają z plaż, rzadziej uczęszczanych, które nie mogą być pomijane przy modernizacji, wejścia te
są także atrakcyjniejsze dla osób nielubiących dużych tłumów na plaży.

Międzyzdroje, wejście A (pluszowy miś)
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest we wschodniej części ul. Promenada Gwiazd na przedłużeniu ul. Campingowej. Dojście do plaży odbywa się wygodnym, szerokim ciągiem
pieszym, który przy wydmie obniża się do plaży i kończy ze sporym nachyleniem. Ławki
mają formę desek na murku oporowym i są w kiepskim stanie technicznym. W rejonie
ulicy jest parking dla pojazdów jednośladowych z silnikiem oraz dla rowerów. Miejsca
postojowe dla pojazdów mechanicznych wyposażone są w stojaki do ich przypięcia,
co jest istotne np. dla skuterów. Miejsca postojowe dla rowerów nie są wyposażone
w stojaki do ich zapięcia ani oparcia. Są tylko niskie szczeliny do wsunięcia koła, co nie
jest prawidłowym rozwiązaniem według standardów infrastruktury rowerowej. Nie
chronią one roweru przed przewróceniem ani kradzieżą, bo pozwalają na przypięcie
tylko koła a nie ramy. Przy plaży jest tablicą z literą oraz indywidualnym piktogramem,
który nie jest powtórzony na tablicy przy ulicy.
Zjazd do plaży ma spore nachylenie i powinien posiadać barierkę z poręczami.
W okolicy wejścia powinny być ławki z oparciami i podłokietnikami. Na ciągu pieszym ul. Promenada Gwiazd powinien być zastosowany system informacji fakturowej
prowadzący osoby z niepełnosprawnościami wzroku do wejścia. Przy każdym wejściu
powinna być informacja z planem orientacyjnym i lokalizacją kolejnych wejść na plażę oraz z informacją w jakim stopniu dane wejście jest dostępne. Podobne informacje
powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jeśli wejścia są oznaczone literą i piktogramem skierowanym do dzieci, to oba oznaczenia powinny być stosowane w każdej informacji o wejściu. W okolicy wejścia na plażę powinna być toaleta
przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijakiem dla dzieci.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Obecnie plaża nie jest w żaden sposób dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
Na plaży warto kontynuować utwardzoną nawierzchnię w postaci np. pomostu
drewnianego, chociażby na jej fragmencie. Na plaży powinna być dostępna przebieralnia.

Międzyzdroje, wejście B (koń bujany)
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane przy ul. Promenada Gwiazd. Dojście odbywa się chodnikiem z kostki betonowej fazowanej, a zejście na plażę po szerokich schodach terenowych z 16 stopniami w jednym biegu, co jest nieprawidłowe. Przy wejściu są ławki
z oparciami. Zachodnia pierzeja ciągu pieszego wypełniona jest budynkami handlowogastronomicznymi. Schody do plaży są oświetlone.
Schody mają zbyt dużą ilość stopni w jednym biegu. Powinny być rozdzielone spocznikiem o długości co najmniej 150 cm. Koniecznie muszą mieć kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia oraz fakturę ostrzegawczą przed pierwszym stopniem idąc z góry. System informacji fakturowej na chodniku ul. Promenada Gwiazd
powinien prowadzić osoby z niepełnosprawnościami wzroku do wejścia. Przy każdym
wejściu powinna być informacja z planem orientacyjnym i lokalizacją kolejnych wejść
na plażę oraz informacją w jakim stopniu dane wejście jest dostępne. Podobne informacje powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jeśli wejścia są
oznaczone literą i piktogramem skierowanym dla dzieci, to oba oznaczenia powinny
być stosowane w każdej informacji o wejściu. W okolicy wejścia na plażę powinna być
toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijakiem do dzieci, ewentualnie informacja, gdzie taka toaleta znajduje się w okolicy. Brakuje miejsc
postojowych dla rowerów.

Międzyzdroje, wejście C (królik)
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest przy parku w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Amber
Baltic. Wejście jest dobrze dostosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchu.
W pobliżu wejścia są ławki z oparciami i podłokietnikami. Przy schodach terenowych
prowadzących do plaży jest prawidłowo wykonana pochylnia. Schody są szerokie i posiadają przydatne poręcze pośrednie. Mają też prawidłową ilość stopni w biegu z rozdzieleniem spocznikiem. Wejście jest oświetlone.

Wejście jest w dużym stopniu dostępne, ale oczywiście zawsze można dodać jakiś
drobiazg. W tym przypadku głównie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Przed
schodami powinna być faktura ostrzegawcza, a krawędź pierwszego i ostatniego
stopnia w każdym biegu powinna mieć kontrastowe oznaczenie. Brakuje miejsc postojowych dla rowerów. Jeśli wejścia są oznaczone literą i piktogramem skierowanym
do dzieci, to oba oznaczenia powinny być stosowane w każdej informacji o wejściu.
W okolicy wejścia na plażę powinna być toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijakiem dla dzieci, ewentualnie informacja, gdzie taka toaleta znajduje się w okolicy.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
W dniu wizji lokalnej, 18 listopada 2015, roku plaża nie była dostępna dla osób
z ograniczoną sprawnością ruchową i percepcji.
Rozwiązanie pochylni prowadzącej do plaży sugeruje, że w sezonie letnim jest połączona z czasowym pomostem rozkładanym na plaży, jednak nie było informacji w jakim okresie. Pamiętać należy, że pomost na plaży powinien mieć szerokość minimum
200 cm z miejscowym rozszerzeniem dla osób poruszających się na wózku i chcących
dłużej pozostać na plaży. Warto również rozważyć stały taras przy wydmie u wylotu
pochylni. Rozwiązanie takie udostępni część plaży także po sezonie letnim. Taras taki
może być wyposażony w ławki czy ciekawe elementy małej architektury, które jednocześnie będzie osłoną przed wiatrem czy słońcem dla osób, które nie mogą zejść
na piasek przez co nie mają możliwości rozłożenia parasola czy parawanu plażowego.
Dodatkowym sposobem udostępnienia plaży czy morza jest wypożyczania wózków do
poruszania się po piasku. Przy pomoście powinna być dostępna przebieralnia.

Międzyzdroje, wejście D i E (biedronka)
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejścia zlokalizowane są po obu stronach budynku handlowym przy molo. Są to
zjazdy o dużym nachyleniu. W budynku są toalety, jednak ich lokalizacja w dolnym poziomie oznacza, że prowadzą do nich długie schody i nie są dostępne dla osób z nie
pełnosprawnościami. Budowa platformy przyschodowej wymaga większych nakładów
finansowych. Jeśli pomieszczenia toalet są dzierżawione przez Urząd Miasta to może
warto rozważyć długi okres dzierżawy wraz ze zobowiązaniem dzierżawcy do budowy
takiej platformy. Molo powinno być dostępne niezależnie od budynku handlowego.

Międzyzdroje, wejście F
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest przy ul. Bohaterów Warszawy. Dojście chodnikiem
z kostki betonowej jest w nie najlepszym stanie technicznym. Zejście na plażę odbywa
się przez wydmę, po nawierzchni utwardzonej z bardzo dużym nachyleniem zakończonym schodami z kilkoma stopniami, w fatalnym stanie technicznym. Przy wejściu
są ławki z oparciami. Przy ciągu pieszym są chaotyczne zabudowania o charakterze
handlowo-gastronomicznym. Rejon wejścia jest oświetlony.
Betonowy taras przy jednym z budynków wchodzi na ciąg pieszy. Należy go
oznaczyć kontrastowym kolorem. Chodnik przy ul. Bohaterów Warszawy łączy kilka
wejść na plażę, dlatego warto go wyposażyć w system informacji fakturowej dla osób
z niepełnosprawnościami wzroku, który będzie kierował w stronę zejścia. Nachylenie nawierzchni na przejściu przez wydmę jest niebezpiecznie strome. Jeśli wejście
będzie w przyszłości przebudowywane to należy pamiętać, aby nachylenie nie było
większe niż 8% i pochylnia była rozdzielona spocznikami co 800 cm. Obecnie warto
dodać barierkę z poręczami na wysokości 75 cm i 90 cm. Będzie ona pomocna dla osób
z ograniczoną sprawnością ruchową a także podczas korzystania z wejścia w zimie,
gdy nawierzchnia jest śliska. Schody w końcowej części należy wyremontować, ponie
waż ich nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Schody muszą być oznaczone
kontrastowym pasem na krawędzi każdego stopnia. Przy ewentualnej przebudowie
wejścia schody powinny być uzupełnione pochylnią. Brakuje miejsc postojowych dla
rowerów. Jeśli wejścia są oznaczone literą i piktogramem skierowanym do dzieci, to
oba oznaczenia powinny być stosowane w każdej informacji o wejściu. W okolicy wejścia na plażę powinna być toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
oraz przewijakiem dla dzieci, ewentualnie informacja, gdzie taka toaleta znajduje się
w okolicy.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Plaża nie jest dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową i percepcji.
Do czasu, gdy wejście nie będzie dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami należy skupić się na dostosowaniu plaży przy wejściach już dostępnych. Na
plaży na pewno powinna być przebieralnia.

Międzyzdroje, wejście G (słoń)
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest przy ul. Bohaterów Warszawy. Dojście poprowadzone
jest ciągiem pieszym, bardzo dobrze wydzielonym z otoczenia obrzeżami. Zejście na
plażę odbywa się przez wydmę po nawierzchni utwardzonej, z nachyleniem ok. 15%,
zakończonym betonowym zjazdem z jeszcze większym nachyleniem. Przy wejściu nie
ma dostępnych ławek. Na murku oporowym zjazdu są deski, które przypominają coś
w rodzaju długiej ławki ze sporym nachyleniem. Przy ciągu pieszym jest budynek toalety, która nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rejon wejścia jest oświetlony.
System informacji fakturowej przy ul. Bohaterów Warszawy powinien prowadzić
do tego wejścia, ponieważ może ono być łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Ciąg pieszy jest czytelnie wyznaczony i posiada stałą szerokość aż do
plaży. W okolicy wejścia należy dodać dostępne ławki z oparciami i podłokietnikami,
ustawione na utwardzonej nawierzchni poza granicami ciągu pieszego. Przy ławce powinny być miejsca dla osób poruszających się na wózkach, aby nie były zmuszone do
siedzenia na drodze komunikacyjnej. Takie utwardzone miejsce obok ławki jest również idealne na ustawienie wózka dziecięcego. Zjazd należy wyposażyć w barierkę
z poręczami na dwóch wysokościach, która ułatwi wielu osobom wchodzenie i schodzenie. W rejonie wejścia brakuje miejsc postojowych dla rowerów. Toaleta powinna
być przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku oraz posiadać
przewijaki dla dzieci. Jeśli wejścia są oznaczone literą i piktogramem skierowanym do
dzieci, to oba oznaczenia powinny być stosowane w każdej informacji o wejściu. Powinna być również informacja z planem orientacyjnym i lokalizacją kolejnych wejść na
plażę oraz informacją, w jakim stopniu dane wejście jest dostępne.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Plaża nie jest dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową i percepcji.
Wejście obecnie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku z osobą asystującą oraz dla osób z mocnymi rękami. Dlatego warto pomyśleć chociażby o częściowym i stałym udostępnieniu plaży w postaci drewnianego tarasu połączonego ze
zjazdem. Taras taki może być ulokowany tuż przy wydmie i powinien być wyposażony
w ławki oraz elementy, które mogłyby osłaniać przed wiatrem czy słońcem. W sezonie
letnim na plaży powinna być dostępna przebieralnia.

Międzyzdroje, wejście H (żyrafa)
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest przy ul. Bohaterów Warszawy. Dojście odbywa się
ciągiem pieszym otoczonym zabudowaniami gastronomicznymi, a zejście do plaży po
schodach terenowych, które kończą się nawierzchnia piaskową ze sporym nachyleniem. Rejon wejścia jest oświetlony.
Schody mają na tyle długie stopnie, że każdy z nich może być odbierany przez osoby z niepełnosprawnością wzroku jako osobna przeszkoda. Z tego powody każdy stopień należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą oraz kontrastowym pasem na krawędzi.
Przy wejściu warto dodać kilka dostępnych ławek z oparciami i podłokietnikami. Jeśli
wejścia są oznaczone literą i piktogramem skierowanym do dzieci, to oba oznaczenia
powinny być stosowane w każdej informacji o wejściu. W okolicy wejścia na plażę powinna być toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijakiem dla dzieci, ewentualnie informacja, gdzie taka toaleta znajduje się w okolicy. Należy wyznaczyć kilka miejsc postojowych dla rowerów.

Międzyzdroje, wejście I (owca)
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest przy ciągu pieszym na przedłużeniu ul. Bohaterów
Warszawy. Dojście do plaży jest krótkie i odbywa się po schodach terenowych prowadzących do piasku.
Cały ciąg pieszy wzdłuż wydmy jest przyjemnym miejscem, który ma bardzo duży
potencjał do przekształcenia w aleję spacerową z oświetleniem i ciekawymi obiektami małej architektury. Dobrym przykładem jest Promenada Aquamarina. Schody pro
wadzące na plażę należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą i kontrastowym pasem na
krawędziach stopni. Barierki z odpowiednimi poręczami należy umieścić bliżej osi, aby
piasek zbierający się przy brzegach schodów nie blokował dostępu do niej. Jeśli wejścia są oznaczone literą i piktogramem skierowanym do dzieci, to oba oznaczenia powinny być stosowane w każdej informacji o wejściu. Powinna być również informacja
z planem orientacyjnym i lokalizacją kolejnych wejść na plażę oraz informacją, w jakim
stopniu dane wejście jest dostępne i gdzie jest najbliższa dostępna toaleta.

