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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.

5 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Słowackiego 1 w Rewalu 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.

Pogorzelica, wejście 4
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Od ul. Wojska Polskiego do wejścia prowadzi wygodny, szeroki ciąg pieszy z nawierzchnią w dobrym stanie technicznym. Wzdłuż zlokalizowane są elementy małej
architektury. Przejście przez wydmę na plażę prowadzi po drewnianych schodach z altaną na szczycie.
Udostępnienie plaży osobom poruszającym się na wózku w tym przypadku nie
jest możliwe bez dużej inwestycji oraz dodatkowego naruszenia wydmy. Drobnymi
rozwiązaniami można jednak poprawić dostępność innym osobom, które napotkają
tutaj na trudności. Przy ciągu pieszym należy uzupełnić ławki o takie z oparciami i podłokietnikami. Toaleta powinna być dostosowana dla osób z różnymi niepełnospkl;’
rawnościami oraz posiadać przewijak. Schody terenowe nie mogą posiadać wystających nosków, dlatego należy je uzupełnić o brakujące podstopnice. Schody muszą
posiadać również kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia oraz fakturę ostrzegawczą przed pierwszym stopniem (jest to bardzo istotne przy schodzeniu
ze schodów). Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej pomocne są również odpowiednie poręcze, które ułatwiają poruszanie się wszystkim użytkownikom podczas,
gdy schody są mokre. Poręcz musi znajdować się na wysokości 90 cm w odległości
5 cm od barierki. Brakuje miejsc postojowych dla rowerów.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma żadnych udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczona mobilnością i percepcją.
Budowa pomostu na plaży, na którą nie mogą się dostać osoby poruszające się
na wózku wydaje się bezzasadna, jednak warto przewidzieć niewielki taras tuż przy
wydmie połączony ze schodami. Na takim tarasie może być zlokalizowana ławka czy
stojak, do którego można przypiąć wózek dziecięcy, aby go nie nosić po plaży.

Pogorzelica, wejście 5
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Do wejścia prowadzi ciąg pieszy z nawierzchnią w dobrym stanie technicznym.
Przejście przez wydmę odbywa się po bardzo stromym zjeździe z kostki betonowej
fazowanej. Na murkach oporowych zamontowane są deski przypominające coś w rodzaju długiej ławki. W okolicy jest kontener z toaletą, również z oznaczeniem dla osób
z niepełnosprawnościami, jednak z wysokim progiem.
Wejście ma największy potencjał (w Pogorzelicy), aby je częściowo dostosować
dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. Przy ciągu pieszym na pewno warto dodać
dostępne ławki z oparciami, podłokietnikami i utwardzonym miejscem obok dla osoby
poruszającej się na wózku czy wózka dziecięcego. Zjazd techniczny na plażę, chociaż
płaski, ma zdecydowanie zbyt duże nachylenie, aby był dostępny dla osób samodzielnie poruszających się na wózku. Jest jednak ułatwieniem dla osób poruszających się
na wózku z asystą oraz dla osób z wózkami dziecięcymi. Dodatkowym ułatwieniem
będzie zamontowanie barierki z poręczą na wysokości 75 i 90 cm przynajmniej po jednej stronie zjazdu. Jeśli zjazd będzie w przyszłości przebudowywany, to warto dodać
spoczniki co 800 cm dla osób poruszających się na wózkach, które jednak zdecydują
się z niego skorzystać. Brakuje miejsc postojowych dla rowerów. W toalecie dla osób
z niepełnosprawnościami należy zlikwidować wysoki próg.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma żadnych udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczona mobilnością i percepcją.
Częściowe dostosowanie wejścia dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową
wymaga możliwości kontynuacji poruszania się w głąb plaży. Można zastosować np.
drewniany pomost o szerokości min. 200 cm z rozszerzoną platformą dla osób, które
chcą pozostać na plaży dłużej. Niezbędna jest również przebieralnia.

Niechorze, wejście 15
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Dojście do plaży od strony ul. Parkowej wąskim chodnikiem przy drodze jest w nie
najgorszym stanie. Chodnik prowadzi prawie do samej plaży, gdzie nagle się urywa wysokim krawężnikiem. Droga bez wyraźnego zakończenia wchodzi na plażę i dalej na betonowy pirs. Dawny pirs dla czołgów zamieniony został w trakt spacerowy z oświetleniem.
W Niechorzu jest to wejście, które można w bardzo dużym stopniu dostosować
według zasad projektowania uniwersalnego do potrzeb wszystkich użytkowników/
użytkowniczek. Przede wszystkim należy nieco uporządkować drogę dojazdową. Ponieważ jest to droga prowadząca tylko do plaży, w końcowym fragmencie powinna być
objęta znakiem B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z wyłączeniem pojazdów właścicieli działek przyległych do niej na tym odcinku oraz pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchu, dla których powinny być wyznaczone miejsca postojowe odpowiednio
rozwiązane technicznie. Wjazd służb ratowniczych oczywiście musi być zachowany.
Przy takim rozwiązaniu drogę należy zamienić w ciąg pieszo-jezdny z nawierzchnią na
jednym poziomie, bez rozdzielania na chodnik i jezdnię. Tak utwardzony ciąg pieszojezdny powinien być kontynuowany jako utwardzony ciąg pieszy prowadzący na pirs.
Na pewno niezbędne jest wydzielenie kilku miejsc postojowych dla rowerów. Na pirsie
powinny być zamontowane barierki z obu stron z fakturą prowadzącą i ostrzegawczą
na końcu oraz kontrastowymi oznaczeniami krawędzi dla osób z niepełnosprawnością
wzroku. Pełne dostosowanie wejścia oraz plaży dla osób z różnymi ograniczeniami wymaga również dostępnej toalety (z przewijakiem) oraz przebieralni i ławek z oparciami
i podłokietnikami. Oczywiście najbliższe lokale usługowe również powinny być dosto
sowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli miejsce na taki lokal wynajmuje gmina, to takie wymogi powinny być określone w przetargu. W pozostałych lokalach wła
ścicieli/właścicielki można zachęcać do wprowadzania stosownych zmian, licząc na to,
że gdy plaża będzie dostępna, z czasem sami zaczną wprowadzą kolejne udogodnienia.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczona mobilnością
i percepcją.
Od utwardzonego ciągu pieszego pomiędzy drogą a pirsem, w jedną lub obie strony, mogą być utworzone drewniane pomosty (stałe lub czasowe) prowadzące w głąb
plaży o szerokości minimum 200 cm. W przyszłości warto rozważyć utworzenie wypożyczalni z wózkami do poruszania się po piasku i dostępnego placu zabaw.

Niechorze, wejście 18
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Zejście na plażę przy latarni morskiej, której okolice są dobrze utrzymane, jest
w dużym stopniu dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W okolicy latarni jest
kontener z toaletą, ale niedostosowaną. Latarnia położona jest na wysokim klifie zabezpieczonym przed abrazją betonowymi murami oporowymi. Zejście w dół prowadzi
po bardzo stromych, wąskich i krętych schodach, bez powtarzalnego rytmu kolejnych
stopni. Prowadzą one nie na poziom plaży, tylko na szczyt muru oporowego, który nie
ma żadnych zabezpieczeń. U podnóża muru znajduje się kolejna betonowa opaska, dopiero za nią wąska plaża. Miejsce to jest wyjątkowo niebezpieczne, nie tylko dla osób
z niepełnosprawnością wzroku.
Przed schodami powinna być faktura ostrzegawcza, a każda krawędź stopnia
oznaczona kontrastowym kolorem. W dolnej części schodów, na betonowym murze
oporowym niezbędne jest zamontowanie pełnej barierki zabezpieczającej, ponieważ
różnica poziomów jest większa niż 50 cm. Miejsce to jest szczególnie niebezpieczne,
gdyż posiada kilku procentowe nachylenie w stronę plaży. W razie upadku istnieje ryzyko uderzenia głową o betonową opaskę czy znajdujące się na plaży głazy.

Rewal, wejście 19
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Dojście od ulicy jest wygodne i w dobrym stanie technicznym. Do plaży prowadzi
zjazd techniczny ze sporym nachyleniem. Zjazd poprowadzony jest po łuku, wyjazd na
plażę jest prostopadły do linii klifu.
Możliwe jest częściowe dostosowanie zjazdu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu poprzez stworzenie na zjeździe spoczników (co 800 cm) oraz dodatnie
barierek z poręczami przy murkach oporowych. Dolna część zjazdu może być nieco
przedłużona w głąb plaży, tworząc niewielki taras. W okolicy wejścia warto dodać kilka ławek z oparciami i podłokietnikami.

Rewal, wejście 20
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście po stromych schodach zlokalizowane jest bezpośrednio przy promenadzie w okolicy ul. Różanej. Schody są bardzo niebezpieczne, zbyt wąskie, z ponad 30
stopniami w jednym biegu. Brakuje również odpowiedniej poręczy. Przy wejściu zlokalizowana jest samoobsługowa toaleta na monety, która w dniu wizji lokalnej o godzinie
13.00 była nieczynna.
Wejście bez całkowitej przebudowy konstrukcji schodów pozostanie wejściem
pobocznym, niedostępnym dla wielu osób. W takim stanie należy tylko oznaczyć górny i dolny stopień każdego biegu kontrastowym kolorem oraz fakturą ostrzegawczą
w górnej części biegu. W przypadku przebudowy schodów należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej szerokości biegu (min. 120 cm) oraz o konieczności stosowania
spoczników (min. 150 cm) co 10 stopni. Wysokość stopnia schodów terenowych nie
powinna być większa niż 15 cm a szerokość nie mniejsza niż 30 cm. Stopnie nie powinny mieć nosków tylko pełne podstopnice. Muszą być też uzupełnione o odpowiednie
poręcze i oznaczenia kontrastowe oraz fakturowe.

Rewal, wejście 22
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście po stromych schodach zlokalizowane jest przy promenadzie w okolicy
ul. Słonecznej. Schody są bardzo niebezpieczne, z ponad 30 stopniami w jednym biegu.
Sugeruje się zastosowanie rozwiązań podobnych jak w przypadku schodów na
wejściu nr 20.

Rewal, wejście 23
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście po stromych schodach zlokalizowane jest przy promenadzie w okolicy
ul. Białej. Schody są niebezpieczne, z przekroczoną liczbą stopni w jednym biegu. Przy
wejściu zlokalizowany jest barak z toaletą, do której prowadzą chaotyczne betonowe
schody.
W kwestii schodów sugeruje się zastosowanie rozwiązań podobnych jak w przypadku wejścia nr 20. Schody do toalety powinny mieć oznaczenia kontrastowe na
krawędziach oraz barierkę od strony, gdzie mają wysokość powyżej 50 cm. Faktura
ostrzegawcza oraz kontrastowe pasy powinny być również na schodach terenowych
bezpośrednio przy promenadzie.

Rewal, wejście 24
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Jest to główne wejście na plażę w Rewalu. W górnej części znajduje się plac z kilkoma budynkami usługowymi, który płynnie przechodzi w taras ponad klifem i plażą
na dużej betonowej konstrukcji. Przy placu zlokalizowana jest również toaleta oraz
sporo ławek i fontanna w formie rynny z płynącą wodą. Taras jest dobrym miejscem
widokowym z przyjemną drewnianą nawierzchnią. Zejście na plaże prowadzi tylko po
schodach. Pomimo, że jest to główne, reprezentacyjne wejście nie ma ani pochylni, ani
windy prowadzącej do plaży. Schody pomimo, iż zachowują wymagane minimum szerokości, to są nieco za wąskie, jak na główne wejście. Dodatkowo biegi schodów są
zwężone poprzez barierki wygięte do wewnątrz. O ile górny poziom konstrukcji z tarasem jest bardzo przyjemnym miejscem, to przestrzeń pod nią przypomina raczej znane
z filmów nowojorskie slumsy, niż reprezentacyjne wejście na plażę.
Fontanna na placu przy tarasie widokowym zachodzi na ciąg pieszy, dlatego wymaga kontrastowego oznaczenia. Jest ona wykonana ze stali nierdzewnej i przez to
słabo jest widoczna na tle szarej posadzki. Potknąć o nią mogą się nie tylko osoby
z niepełnosprawnością wzroku, ale każda osoba, która nie ma dalekiego pola widzenia

przed sobą (np. w tłumie). Schody prowadzące do plaży wymagają oznaczenia fakturą
ostrzegawczą oraz kontrastowym pasem pierwszego i ostatniego stopnia w każdym
biegu. Należy dodać miejsca postojowe dla rowerów.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma udogodnień dla osób z ograniczeniami ruchu. Dopóki nie powstanie pochylnia lub winda nie powinny być takie rozwiązania stosowane, ponieważ mo
głyby być odebrane jako złośliwość wobec osób, które takich udogodnień potrzebują,
a nie mogą z nich skorzystać.
Oczywiście docelowo główna plaża w Rewalu powinna spełniać wszystkie zasady
projektowania uniwersalnego i być dostępna dla wszystkich osób chcących tam przebywać. Poza drewnianymi pomostami prowadzącymi od schodów w głąb plaży warto
pomyśleć o wypożyczalni wózków do poruszania się po piasku i/ lub wodzie.

Rewal, wejście 25
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście przy porcie rybackim. Do plaży prowadzi stromy zjazd techniczny z płyt
betonowych.
Wejście położone na terenie portu rybackiego lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie powinno być dostosowywane pod kątem dostępności. Zbyt duże ułatwienia
mogłyby sugerować, że wejście z plażą są miejscem bezpiecznym. Mogłoby to uśpić
uwagę, a w rzeczywistości w tym miejscu jest sporo zagrożeń.

Rewal, wejście 26
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście po stromych schodach zlokalizowane jest w okolicy ul. Szczecińskiej.
Schody są niebezpieczne, z przekroczoną liczbą stopni w jednym biegu.
Sugeruje się zastosowanie rozwiązań podobnych jak w przypadku schodów na
wejściu nr 20.

Trzęsacz, wejście 27
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się przy ruinach kościoła. Ponad klifem i plażą zlokalizowany jest
taras widokowy na stalowej konstrukcji. Zejście na plażę możliwe jest tylko po scho
dach w tarasie widokowym. Brakuje dostosowanej toalety publicznej w okolicy wejścia. Konstrukcja tarasu umożliwia zamontowanie tam windy prowadzącej na plażę.
Okolica oraz sam taras widokowy są dostępne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Są ławki z oparciami i podłokietnikami. Brakuje za to oznaczeń dla
osób z niepełnosprawnością wzroku m.in. systemu informacji fakturowej czy kontrastowych oznaczeń miejsc niebezpiecznych. Szczególnie niebezpieczny jest brak tych
oznaczeń na schodach tarasu widokowego, gdzie, szczególnie patrząc z góry, schody
„zlewają” się z pozostałą częścią nawierzchni tarasu.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma udogodnień dla osób z rożnymi ograniczeniami ruchu.
W przyszłości, gdy na tarasie widokowym będzie winda, na plaży powinny być
drewniane pomosty prowadzące od niej w głąb plaży oraz w stronę wody z większymi
tarasami dla osób chcących tam odpocząć.

Trzęsacz, wejście 28
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest przy drodze nr 102. Jest to zjazd techniczny dla pojazdów ratowniczych o dużym nachyleniu, bez spoczników oraz barierek, wykonany
z kostki betonowej fazowanej. Na drogowskazie prowadzącym do plaży znajduje się
symbol osoby na wózku, co błędnie sugeruje, że to wejście jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Po drugiej stronie drogi znajduje się parking
bez zastrzeżonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Chodniki przy parkingu są
zupełnie niedostępne, miejscami kończące się nagle wysokim krawężnikiem bez dalszej

kontynuacji. Toaleta w baraku jest niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
chociaż wejście jest oznaczone symbolem, który by na to wskazywał. Przejście dla pieszych nie jest wystarczająca oznakowane, nie ma też wymaganej faktury ostrzegawczej na chodniku przed przejściem. Brakuje miejsc postojowych dla rowerów.
Oznaczenie tego wejścia, jako dostępnego dla osób poruszających się na wózku, jest oczywiście nieporozumieniem. Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości
jego częściowego dostosowania. Przede wszystkim na parkingu muszą być miejsca zastrzeżone dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce postojowe musi być połączone
z chodnikiem (z obniżeniem krawężnika), który bez przeszkód prowadzi do przejścia
dla pieszych. Przejście musi być bezwzględnie oznaczone fakturą ostrzegawczą. Toaleta musi być rozbudowana o część dostosowaną dla osób z ograniczeniami ruchu,
wzroku i Głuchych oraz przewijakiem. Na zjeździe powinny być utworzone spoczniki
co 800 cm, które dla pojazdów nie stanowią żadnego problemu. Na pochylni powinien
być wydzielony pas szerokości 100 cm z obustronnymi barierkami, z poręczami na wysokości 75 cm i 90 cm. Oczywiście nachylenie pochylni nadal będzie zbyt duże, ale takie rozwiązanie udostępnia teren plaży znacznie większej liczbie osób z ograniczona
sprawnością. Takie wejście można oznaczyć jako dostępne dla osób poruszających się
na wózku z osoba asystującą.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma udogodnień dla osób z rożnymi ograniczeniami ruchu.
Jeśli zostaną zastosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, to
plaża również musi być dostępna np. za pomocą drewnianego pomostu w głąb plaży
lub większego tarasu przy klifie z ławkami i osłoną przed wiatrem i słońcem, ponieważ
osoby, które nie mogą wejść na piasek nie mają możliwości rozłożenia parasola i parawanu plażowego.

Pustkowo, wejście 29
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest we wschodniej części parku. Alejki parkowe nie stwarzają większych przeszkód w poruszaniu się. Samo wejście na plażę prowadzi zjazdem
technicznym o znacznie mniejszym nachyleniu niż wejście nr 28. Zjazd techniczny jest

utwardzony betonową kostką wraz z fragmentem dróg dojazdowych, które w dalszej
części są szutrowe z warstwą piasku. Ławki parkowe mają oparcia i podłokietniki.
Wejście ma spory potencjał, aby częściowo dostosować go dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Zjazd musi mieć dodatkową barierkę przynajmniej przy jednej krawędzi. Utwardzona nawierzchnia musi być na całej długości pomiędzy zjazdem
a alejkami parkowymi.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma żadnych udogodnień.
Od zjazdu powinien być zlokalizowany pomost drewniany przynajmniej do połowy plaży lub większy taras przy wydmie z dostępnymi ławkami oraz osłoną przed
wiatrem i słońcem.
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DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest przy zachodniej części parku. Do wejścia prowadzi
ciąg pieszy bez większych przeszkód. Część ławek ma oparcia i podłokietniki, jed
nak znajdują się na trawniku, bez utwardzenia obok nich dla osoby poruszającej się
na wózku czy wózka dziecięcego. Jest barak z toaletą z chaotycznie poprowadzonym
dojściem. Zejście na plażę prowadzi po stromych, niebezpiecznych schodach w górnej
części, ze stopniami różnej szerokości, wysokości i dodatkowo z jednym stopniem pod
innym kątem!
Ciąg pieszy jest stosunkowo wąski i w sezonie może być na nim ciasno. Z tego
powodu przy ławkach powinien być utwardzony fragment na poziomie chodnika,
tak aby osoba poruszająca się na wózku mogła zatrzymać się obok towarzyszącej jej
osobie, a nie na chodniku blokując większą jego część. Schody koniecznie wymagają
oznaczenia fakturą ostrzegawczą dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Również
wszystkie betonowe stopnie w górnej części schodów wymagają kontrastowego ozna
czenia. Docelowo jednak konstrukcja schodów powinna być przebudowana, ponieważ
nie spełniają one wymogów dotyczących schodów zewnętrznych. Uwagi dotyczące
schodów zawarte są przy wejściu nr 20 w Rewalu.
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DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Nadmorskiej. Dojście odbywa się ciągiem pieszym utwardzonym o wystarczającej szerokości, a zejście
na plażę poprzez schody terenowe o konstrukcji umożliwiającej ich łatwiejszą przebudowę niż przy poprzednim wejściu. Przy ulicy Nadmorskiej jest jedno miejsce postojowe zastrzeżone dla osób z niepełnosprawnością, jednak jego wymiary nie spełniają wymogów zawartych w rozporządzeniu o drogach publicznych. Poza tym brakuje
oznaczenia pionowego, a miejsce powinno być oznaczone kolorem niebieskim. Nie ma
też utwardzonego przejścia pomiędzy miejscem postojowym a chodnikiem. Brakuje
miejsc postojowych dla rowerów.
Uwagi dotyczące toalety i ławek zawarte przy wejściu nr 30 dotyczą również tego
wejścia. Schody należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą oraz kontrastowym pasem na
pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu. Podczas przyszłej przebudowy schodów
należy wziąć pod uwagę sugestie zawarte przy wejściu nr 20 w Rewalu.
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DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Dojście od ul. Grunwaldzkiej ciągiem pieszo-jezdnym oznaczone jest znakiem B-1
(zakaz ruchu w obu kierunkach). Wzdłuż rozlokowane są w dość chaotycznym układzie punkty usługowe, handlowe i gastronomiczne. Ciąg pieszy posiada kilka ławek
z oparciami i podłokietnikami. Samo zejście na plażę ulokowane jest na wjeździe technicznym ze spadkiem trochę odbiegającym od wymaganego maksimum. Zjazd nie ma
spoczników ani barierek a na plaży nie ma żadnego pomostu pozwalającego dostać się
osobom z ograniczoną sprawnością ruchową w głąb plaży. Przy ciągu pieszym znajduje
się barak z toaletą. W czasie wizji lokalnej na początku października toaleta była nieczynna, jednak brak dostępnego podjazdu oraz próg w drzwiach oznaczają, że toaleta nie jest dostosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Drogowskaz
prowadzący do tego wejścia został oznaczony symbolem osoby na wózku, co błędnie

sugeruje, że wejście wraz z plażą i infrastrukturą towarzyszącą jest dostosowane dla
potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Brakuje miejsc postojowych dla
rowerów.
Zjazd techniczny przekracza dopuszczalne nachylenie, ale pozwala na dostosowanie go dla części osób poruszających się na wózkach. Co 800 cm należy wykonać
spocznik, który nie będzie w żaden sposób utrudniał ruchu pojazdom ratowniczym.
Dodatkowo po obu stronach należy zamontować barierkę z podwójnymi poręczami.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma żadnych udogodnień.
W przyszłości, gdy wejście będzie częściowo dostosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, należy stworzyć pomost w głąb plaży, ewentualnie taras
przy granicy lasu. Takie wejście można oznaczyć piktogramem osoby na wózku z osobą
asystującą.
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DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się w okolicy ul. Moniuszki. Jest to jedno z głównych wejść w Pobierowie. Dojście odbywa się długim, utwardzonym ciągiem pieszym z punktami handlowymi. W dalszej części ciąg pieszy zwęża się do ok. 120 cm i opada w dół z nachyleniem ok. 10-12%. Na samym końcu, tuż przy plaży są schody terenowe. Przy ciągu
pieszym jest barak z toaletą, ale zdecydowanie za mało ławek. To wejście ma największe możliwości w Pobierowie, pod kątem ukształtowania terenu, na stworzenie prawidłowej pochylni z pełną dostępnością, a nie częściową, jak w przypadku wejścia nr 39.
Pierwsza część ciągu pieszego jest w miarę szeroka i z nawierzchnią w dobrym
stanie technicznym. Jeśli wejście wraz z plażą ma być w pełni dostosowane dla wszyst
kich osób, niezależnie od stopnia sprawności, to pośrodku ciągu pieszego należy poprowadzić system informacji fakturowej typu kierunkowego oraz informacyjnego
wraz z mapą dotykową rejonu wejścia i plaży. Toaleta powinna być wymieniona lub
rozbudowana, aby była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku
oraz Głuchych i opiekunów/opiekunek z małymi dziećmi. Powinna być też odpowiednio oznaczona, czyli skrótem „WC” z piktogramami. Ciąg pieszy należy wyposażyć

w ławki z oparciami i podłokietnikami oraz utwardzonym miejscem obok ławki dla
osoby poruszającej się na wózku lub wózka dziecięcego. Dalsza część ciągu pieszego,
która obecnie ma szerokość 120 cm, powinna być przebudowana, tak aby miała szero
kość min. 200 cm (jest to technicznie możliwe bez dalszego naruszania skarpy) i nachylenie 8% ze spocznikami min. 150 cm co 800 cm. Do istniejących schodów powinna być
dobudowana pochylnia wzdłuż wydmy. Różnica poziomów do pokonania wynosi ok.
150 cm, więc pochylnia może być łamana (dwa biegi po 800 cm). Przy wejściu należy
utworzyć miejsca postojowe dla rowerów.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma żadnych udogodnień.
Jeśli wejście zostanie dostosowane to pochylnia powinna być przedłużona drewnianym pomostem prowadzącym w głąb plaży. Pomost powinien być szeroki na min.
200 cm, z szerszą platformą dla osób poruszających się na wózkach chcących dłużej
pozostać na plaży. Istniejące schody należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą w górnej
części, a krawędzie stopni kontrastowym pasem. Warto również rozważyć utworzenie
wypożyczalni z wózkami do poruszania się po plaży.
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DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się w okolicy ul. Mickiewicza. Jest to jedno z głównych wejść
w Pobierowie. Dojście odbywa się długim utwardzonym ciągiem pieszym z punktami
handlowymi, a zejście na plażę schodami terenowymi. Przy ciągu pieszym jest zlokalizowany barak z toaletą ze stromym podjazdem i wysokimi progami, i bez jakichkolwiek
oznaczeń co oznacza, że toaleta nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i nie ma przewijaka, chociaż jest to toaleta przy jednym z głównych wejść. Przy
dojściu na plażę zdecydowanie brakuje ławek. Schody są drewniane i dość wygodne,
jednak niedostosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową i niepełnosprawnościami wzroku.
W najbliższej okolicy pilną sprawą jest dostosowanie przejść dla pieszych do
obowiązujących przepisów, ponieważ w obecnym stanie są niebezpieczne. Przede
wszystkim muszą mieć obniżony krawężnik i oznaczenie fakturą ostrzegawczą. Jedno

z przejść dodatkowo prowadzi wprost na drzewo, co jest niedopuszczalne. W okolicy
należy przewidzieć miejsca postojowe zastrzeżone dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsca postojowe dla rowerów. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku ciąg
pieszy powinien być wyposażony w system informacji fakturowej oraz mapę dotykową najbliższej okolicy i samej plaży. Wzdłuż ciągu pieszego koniecznie musi znaleźć się
kilka ławek z oparciami i podłokietnikami. Toaleta w tym miejscu powinna być dostępna dla wszystkich. Osoby, które przy innych wejściach nie mogły skorzystać z toalety, domyślnie kierują się do centrum czy głównego wejścia. Schody koniecznie należy
oznaczyć fakturą ostrzegawczą oraz kontrastowymi pasami na pierwszym i ostatnim
stopniu. Stopnie należy uzupełnić o pełną podstopnicę, a barierkę o poręcze na wysokości 75 cm i 90 cm.
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DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście na plażę prowadzi po bardzo długich i stromych schodach, które nie mają
spoczników co 10 stopni.
Schody należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą oraz kontrastowymi pasami na
pierwszym i ostatnim stopniu. Docelowo schody wymagają przebudowy. Uwagi doty
czące schodów zawarte są przy wejściu nr 20 w Rewalu.

